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sevdasından ~poru ancll-şik vaziyette tutmak 
vaz geçm_iyenlerin faaliyetlerine Set 

~-------------------------------------.....-.---------------------------· 
çekilecek 

TEDBiRLER ALINDI Çinde çarpışma biiyük 
b. h ki. · ld Spor terbiyesinin iadesi 
ır arp şe ını a 1 için kat'i hareket edilecek 

Pekinde örfi idare ilin edildi, ecnebiler 
sefaret binalarına sığındılar 

Yeniden müzakerelere başlandı, fak at ümit yok 

içtimai ve mesleki mevkilerini spor bakımından 
nifak yolunda kullanmış olan zatların, böyle nüfuz 

kullanmıyacak vaziyette bulundurulmaları 

mercilerine takip ettirilecektir 

si) - İki haftadanbe- SiJYYET RllSYA 
Londra 27 (Husu- -~--------~~---,. r 

Japonyanın 
işare li 

İstanbul 27 (A.A.) - Başvekil İnönü 
tarafından tebliğ edilmiştir: 

' İstanbul spor meydanlarında karp-

1 
laşan genç sporcuların birbirlerinin ha-

fi tnevzii bir mahiyet f . . " 
~Zeden ve muhasım 
1aranarın anlaşması 
ilı: ona erccc~ı zan
nedilen Çin _ Japon 
lhtilfıfı çok ciddi ve 
"ahinı bir safhaya in
t·k 1 al etmiş, genişleme 
istidadını gösteren 
bir harp şeklini al~ rtT!TnTı1TTr....,.....'lll 
lnıştır. 

Dün Japon generali _,, ........ .. 
tarafından Pekindeki 
Çin ınakamatına t.ev-
di edilen ve bugün ge • l'l ~ 
~ Yarısında müddeti 

o i z ı i p ı a n-ı 
Plan üç memleketin zaptını 
emrediyorm~: Mançuku, 
Şimali Çin ve Dış Mongo
listan, sıra şimdi Şimali 

Çinde imiş. 
hıten .. 1t. t Japonlarn:ı Çisıdıe işgalleri altında bultınan yerleri, isal etmek iste· 
,... u ıma Ollld d·ld • 1 · - ...... • h ..,,.,_ K __._, 1 . al -.Jil . . ç· . - Fengtien'c gitmek mümkün mü-~in . • ı en yer en go .. ,.,nr an-: arar<nan yw er ıtır .,., miftir. ıı:gı· 

gcneralı Swıg ta- lerlc işaret edilen b9tDl da ip ccıilmek ilttlnihm yerlerdir dür? 
tafından red cevabı verilmiş olduğu res- müddetin dolmasını beklemeden, ağır - Albay Doihara'ya sorunuz. 
inen bildirilmektedir. top, tank ve mitralyözlerle mücehhez ol- - Ekselans Cheng saat kaçta ge-
kuPekin surları haricinde bulunan Japon duğu halde Pekine doğru ilerlemeğe ha§- lecek? (Devamı 5 inci sayfada) 
~i külliyesi, ültimatomda verilen lamıştır. (Devamı 3 üncü sayfada) \.. ..) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Yerli mallar sergisi açıldı 1 Suriyede siyasi 
lstanbulda da daimi bir vaziyet karışıyor 
sergi vücude getirilecek 

Sergiyi açan lktısat Vekili çorapçılar pavyonunu 
gezerken: " Bayanları memnun ediniz 1 " Çivi 
p;tvyoouou ırezerken de: ''Bizi çok üzdünüz 1,, dedi 

ı-- ' - q ' --- ~ 

Dürziler memleketlerinde 
Vatani teşkilabnın feshini 

istiyorlar 
Şam, 22 Temmuz (Hususi muhabiri

miz yazıyor) - Hatay meselesi, şirn • 
,dilik modası geçmiş bir bahis halinde 
gibidir. Bunun yerine türlü türlfl me .. 

· sele1er çıktL Fakat, bu meselelerin hiç 
)>iri gerek Suriyeyi, gerek Lübnam de

(Deocı'* 3 ÜfıCÜ ıayfaila) 

Müthiş bir facia 
15 yapndaki çocuk 5 
yaşındaki kızı başını 
taşla ezerek öldürdü 

l 
yatına ve haysiyetine kasteden bir zih
niyete düşmeleri, ehemmiyetle dikkati
mizi celbeden mahiyet alması üzerine, 
keyfiyet Türk Spor Kurumu başkanlığı
na tetkik ettirilmiş ve uzun incelemeler 
neticesi meydana gelen rapor mütalea 
olunmuştur. 

Daha evvel, bir takım hadiselerden 
sonra, en son 4 temmuz vak'ası üzerine 
Türk Spor Kurumu genel merk~z hey'e
tince münasip cezalar tertip edilmiştir. 

Dikkatimizi celbeden esaslı mesele, spor 
terbiyesinin bazı muhitlerde, spor mak
sadına ve centilmen terbiyesine münafi 

(Devamı 5 inci sayfada) Muhterem .BafvekU lnnıet ltıönü 

Trakyada yapılacak 
büyük manevralar 

Millet Meclisi azasından olan emekli 
Generaller manevralarda askeri 

ünif ormalarile hazır bulunacaklar 

, Adana (Hususi) - Ellek köy,iiiıde 
,bir cinayet olmuştur. Bu köyden Mu-
~ Hasan ile oğullan ayni köyden BiPUc .lıfiUd MeolW cumıtıdau olem emekli~ 
,bir adamı dövmüşler, bu suçtan dolayı Ali had Cebaoı/ Kanm Set1tlkteJM 

• da tevkif edi~lerdir. Bu yüzden iki Aldığımız malfımata göre önilmib .. ,hazır bulunacaklardır. 
~ _ lkıWıt V . . - P •tku1iırı ~~ aile a_rasında bir münaferet vardır. ,deki ay için.de Tı:a.k;yada yapılacak bü- Büyük Millet Meclisi, Büyilk Erkl-

~k:uzunru Yerli Mallar şergısı, dl.inj zin, madenlerimizin ink1§afun gösteren , Dövülen adamın akrabasından 4-S yük askeri manevralarda Millet Mec • ,nıharbiyenin zati daveti üzerine ma
'ııaı:"t Vekilimiz Celfil &:-ar tarafından serginin küşad merasimi dolayıaile Ga- .)'8.§larmda bir kız çocuğu oğlaklarını ~1 Azasından olan emekli generaller - ,nevralarda bulunacak olan emekli gr 
~tır. Kısa .,Iıllarda milli sanayilmi- (Devamı 4 üncü sayfada) (Dewmı ı ünoü ıal/f_ada' dan baıılan da ukad ibıiformalarile Jıerallerin isi.m1enni bllc:timıiştir. 



2 Sayfa 

Her.gün 
- ---

mı yor. 

* Bu suretle, bir tarafta sulh ~zlerf, l>ir 
hayal halinde kulakları okşarken öbür 
tarafta harp yangını dünyam iki köşe
sinde saçaklara sarıyor ve Bay Musolini 
de yeni yazdığı bir makale ile haldkati 
açıkça ve samimiyetle ortaya atıyor; 

.. milletler arasında hak ve sulh değil, 
menfaat ve mücadele vardır> demekten 
ibaret olan makalesile Bay Musolini, kim 
ne derse desin, doğruyu söylemiş ve rea
liteyi ifade etmiştir. Ne Milletler Cemi
yetine bel bağlamak, ne de milletler ara
sında ebedi bir sulh tesisi imkanı olabi
leceğine inanmak bir hayal, hayali bir 
şato olduğunda şüphe etmeğe imkan 
yoktur. 

Resimli Makale: 

Londralı Bayan Terry Smith, mütlllş 
bir zatürreeye tutulmuş ve üç ay baygın 
bir halde, kendisini bilmeden yatmış, ha
yatından da ümit kesilmiş, Londranın, 
göğüs hastalıklarındaki ihfüası ile tanın
mış doktorlanndan biri, kadına tamam 
sırtı sıra 19 kere ameliyat yaparak, ken
disini ölümden kurtarmıştır. 

İşin en güzel tarafı, uzun gün ve gece
lerini hastasının yanında geçiren dokto
run, hiçbir vizite ücreti almamış olma
sıdır! 

SON.POST~ 

x Dayanacaksınız! X 

Milletlerin hayatında olduğu gibi ferdlerin hayatla -
rında da sebatla baha biçilmez bir kıymeti vardır. Fa -
kat sebat yürüyecek bir davada ne kadar kıymet ise, j'Ü

rümiyecek davada da okadar büyük bir .zarardır: Mil • 
varder Rokfeller muvaffak oluncaya kadar 12 meslek 
değiştirmiş, Fora ise hep ayni meslekte sebat etmiştir. 

...., __________________________ ..._.., 
/ngilterede yeni 1 
Bir nıoda: Ji ahşi 
Hayvan -terbiyesi 

Bizde birisi postekı saymağa kalkışsa: 
c Vah vah, zavallı oynattı!> deriz. Halbu-
ki Amerikalılar hiç te böyle bir şey dü
şünmüyorlar. İşte misali: 
Şu resmini gördüğünüz kızcağız henüz 

sekiz yaşındadır. Fakat yaşının bu kadar 
küçük olmasına rağmen büyük ve oriji
nal bir Unvan taşır: Amerikanın yüzü en 
çok çilli kızı. 

~~ 
* Amerikada parlamentolar İngiliz gazeteleri, ingilteredc yeni bir Evet, sulh bir hayal, harp bir hakikat. 

nelerle me~gu/ modanın yüksek sosyete muhitinde gün 

Nevyorktaki Amerikalıların canları sı
kılmış, kalkıp bir cen çilli yüz, müsaba
kası yapmışlar .. Yüzlerce çilli kız arasın
da bu yavru birinciliği kazanmış. Müsa
baka yapılırken jüri hey'eti azalan üşen
memişler, müsabakaya girenlerin yüzle
rindeki çilleri posteki sayar gibi saymış
lar, not tutmuşlar, notları karşılaştırmış
lar, bu lozcağızın yüzünde de 1985 adet 
~il bulunduğunu tesbit etmişler ve ona 
birinciliği vermişler. 

tir. Bay Musolini için kani bir demokrat v, 
geçtikçe büyük bir salgın halini aldığını kafasile her şeyj söylemeğe imkan olabi- Amerikanın Birleşik Hükfunetler 
yazıyorlar. Bu iptila vahşi hayvan terbiJir; fakat, dünya telakkisinde çok realist Cumhuriyetinde mahalli hükumet par- yesi iptilasıdır. Gelinlik kızlar ve deli-

olduğunu, bu realizmin ifadesinde de çok 1 lamentoları sıkıntı veren toplantı yer
kanlılarla, henüz genç görünen kadınlar samimi ve açık bir dil kullandığını inkir leri değildir, sanılabilir ki bu parla -
ve erkekler smokinlerini, fraklarını veetmeğe mahal yoktur. Bugün Londrada- mentolarda tiyeler yekdiğerini eğlen -
ya en şık gece tuvaletlerini giyerek Lonki bozuk dingilli sulh arabası, Bay Edeni dirrneğe karar vermiş insanlardır. Ve 
drada yeni kurulan cAslan terbiye etme, her adımda kanter içinde bırakan bir bu maksatla her gün tatbiki hayale sığ-
enstitüsüne gidiyorlar, seyrediyorlar, t gayretle hali yürüyebiliyorsa emin olma- mıyacak kanun layihaları teklif etmek- İngiliz gazeteleri son günlerde ngilte-

İ canbazlardan ders ~lıyorlarmış. Jıyız ki bu, o araba etrafında toplanmış tedirler. şte size bir kaç m:sal: rede boJanma davalarının arttığını, her-

Kadınlann erkekleştigi 
nasıl isbat edildi? 

20 nci asır insanları şaşırttı vesselam! olanların henüz menfaat ve kuvvet he- Alabama hükumeti senatörlerinden ---·· ..•... ·- .... ·-··- . , gün bu yüzden yüzlerce davaya bakıldı-
saplarını denk getirememiş bulunmala- Bonner meb'us seçiminde proğram 0 - lar olmuştur. ğını yazıyorlar ve intaç edilmemiş 850 

Temmm 28 

-----------------~ 
Sözün Kısası 

Vatan remiz/erine 
Saggı 

E. Tala __ _ 

IE5) ir o'lrnyucumdan mektup aldım. 

lg) İçten, duyarak yazıldığı uzun • 
luğundan belli: Mevzuu bahsettiği me • 
sele yüreğine dert olmuş. Nasıl olmasın 
ki gazete sütunlarında hiç değilse yüı 
defa temas edildiği halde, her nedense ıu .. 
zumu kadar ehemmiyetle nazarı itibare 
alınmamış, medeni terbiyeye taallük e • 
den bir davayı tazeliyor. 

Okuyucum, Montrö zaferi yıldönümü • 
nün ertesi günü eline aldığı bir gazetede. 
bu münasebetle yapılan törene ait re • 
simleri uzun uzun tetkik ederken, İstik· 
lal marşını çalan mızıkanın etrafını çevi· 
ren halktan bir kısmının selam ve ihti· 
ram vaziyetinde bulunduğunu, buna mu· 
kabil diğer bir kısım halkın da tamamile 
lakayt durduğunu görüyor. 

Ve hülasatan, diyor ki: 
- Milli varhğımızı, ve her şeyden 

mukaddes Türk vatanını temsil eden san· 
cağın karşısında, ve yahut ki böyle is • 
tiklal marşımız çalınırken hürmet gös • 
termeyi ne vakit öğreneceğiz? 

Bu sual çok haklıdır; ve ifade eylediği 
endişe pek yerindedir. Ben de kaç defa 
bu saygısızlığa şahit olarak kederlenmi • 
şimdir. Halbuki biz, milli duyguları en 
hassas olan, ulusal benliğini ilgiliyen iş· 

lerde son derece titiz ve kıskanç davranan 
bir milletiz. Öyle iken, resmi, hususi bi· 
nalarımıza resmi günlerde çektiğimiz o 

· anlı, şanlı, ay yıldızlı bayrağın ekseriya 
birbirine uymıyan renkleri, şekilleri kar· 
şısında neden bu türlü liıkayt kalıyor, 

marşımız çalınırken neden ayağa kalk· 
mıyor, başımızı açmıyoruz? 

Şüphesiz ki bu, kasdi bir hareket de • 
ğildir. Hiç bir Türkün, hangi mezhepten 
olursa olsun, vatani, milli varlığı temsil 
eden remizlere karşı bile bile saygısızlık 
edeceğini ne kabul, ne de hatta tahmin 
edebiliriz. Sayın okuyucumu bihakkin si· 
nirlendiren o çirkin vaziyet fena bir alış· 
kanlığın henüz içimizden sökülüp atıl • 
mamış olan tortularından ileri geliyor . 
Sancağın kudsiyetini idrak edememiş 

koca bir nesil henüz berhayattır. Bunun 
mensupları, ekseriyet itibarile, vatana ve 
milli varlığa gösterilen saygının suç sa· 
yıldığı zamanları hala hatırlarlar. Bu 
bakımdan kendilerini belki de biraz ma· 
zur görmek doğru olur. Ancak, onların 
hatırlamakta oldukları o meş'um devrin 
kapandığı günden bu ana kadar on beş 
yıl geçmiştir. Bu oldukça uzun zaman, 
artık ortadan her türlü mazereti kaldırır. 
On beş yıl, en sakin itiyatlardan kurtul· 
mak için bol bol kafidir. 

Vatana karşı, onun remizlerine hür -
met etmemek suretile, gösterilen saygı· 
sızlığı müseccel suçlar meyanında ka "' 
nunlara resmen dercettirmeğe meydan 
vermiyerek, bütün yurddaşların sancağa 
ve istiklal marşına tazim borçlarını ifa 
etmeyi öğrenmeleri medeni bir borçtur. 
Ufacık bir dikkatle alışılması mümkün 

olan bu vazifeyi ifada hala kusur eder • 
sek, vatandaşlık ve medeni insanlık sı .. 
fatımıza kendi kendirftiz leke sürmüş o • 
lurqz. 

rınm neticesidir. Bu hesaplar denk geldi- larak halka verdiği sözü tutmıyan her Oregon parlamentosunda ise kur - davanın daha mevcut olduğunu kaydet-
ği gün, o araba çökecek, etrafında hiç meb'usun sahtekarlık cürmü ile mah- bağanın avlanabilecek hayvaniar ziirn tikten sonra diyorlar ki: Bu6üıı hava tamamen a~ 
kimse kalmıyacak, belki de, bu işi terke- kemeye verilmesini istemiştir. resinden sayılması için bir kanun layi- - Bu davaların hemen ekserisinin Dün hava tamamen açık olaraİ: geçrnif 
dip gideceklerin başında bizzat Bay Eden Nev - York meclisinde üyelerden bi- hası kabul edilmiştir. mevzuunu geçimsizlik ve karı kocalann rüzgar sakin olarak yıldız poyrazdan sa· 
bulunacaktır. ri her taksi otomobiline bir sigara tab- İllinois hükfunetinde ise bütün aile birbirlerini tahkir etmesi teşkil ediyor. niyede 7 metre ile 

O zaman aldanacak ve yanacak olan- lası vaz'ının mecburi tutulmasını tek - babalarına tekaüdiye bağlanması için Ne oluyoruz? Yoksa kocasızlığa veya ka- esmiştir. Baromet. 
lar da sulh hayaline inanmış bulunan lif etmiştir. Gene ayni parlamentoda ortaya bir kanun layihası konmuştur. rısızlığa doğru bir istihale mi geçiriyo- re 757 yi göstermiş, 
gafillerden ibaret kalacaktır! diğer bir üye mektep talebeierini oku- En nihayet şunu da söyliyelim: ruz?. Bu da gösteriyor ki, geçen asırlara en fazla sıcaklık 

M•.ıhittin Birgen la götüren otobüslerin milli renkte bo- Pensilvani meclisinde bütün yan - göre, kadınlar erkeklerin birçok fena ta- 33, en az sıcaklık 

1937 yılının en igi 
giyinen kadını 

Geçenlerde Pariste Fransanın moda 
kralları arasında bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda 1937 yılının en iyi giyinen 
kadını üzerinde hafi reyle bir seçme ya
pılmış, birinciliği Vindsor düşesi (eski 
madam Simpson), ikinciliği Kapurtala 
ır.ilıracesinin kansı prenses Karam, ü
çüncülüğü de şimdiki İngiliz kralının en 
küçük kardeşi Kent dükünün karısı al
mıştır. 

Bu seçme İngiltere kadınları arasında 
oldukça büyük münakaşalara yol açmış-

yanmalarını reye koydurmuştur. gınların tahkikatta işe yarayacağı için raflarını tamamen benimsemişler, yani 20 olarak kayde-
Massachusetts'de mahaJJi hükumet filme alınmaları hakkında bir kanun müsavat temin etmişlerdir. Benimsenen dilmiştir. 

reisine •Cemaat Kralı> ünvanının ve-ıl€ıyihası bu hafta içinde konuşulacak • fena taraflar küstahlık, şirretlik, kabada- Bugün havanın 
rilmesi etrafında hararetli m~nakaşr. - tır. yılık, inat ve döğüşmek arzusudur!.. yurdumuzun ce- ·ıe 
r~ __ ;;;;::;::::;::;::;::;:::;:==============================~~===·=====:=: nup ve cenup doğusu mıntakaları . 1et • • • · M A 1 Karadeniz kıyılarında bulutlu, dı~ J S T E R J N A N J S T E R J N A N ! yerlerde açık geçmesi, rüzgarların ;; 

Gip adını taşıyan bir İngiliz şirketi İstanbul ]ima - göre tekliflerde bulunacaktır. Fakat İstanbul gibi bir 
nında yapılmasına ihtiyaç görülen bütün yeni tesisab şehrin bütün ihtiyaçlarını üç gün gibi kısa bir müddet 
yapmayı üzerine aldı ve bu maksatla şehrimize 20 mü - zarfında görüp anlıyarak düzeltilmesi için p18n yapmak 
hendisten mürekkep bir fen hey'eti yolladı. Gazetelerin mümkiin olamıyacağına göre biz gazetelerin hiç değilse 
aniattıklarına bakılırsa bu hey'et ~ehrimizde 3 gün ka- bu müddet bahsinde verdikleri haberlerin doğru olabi -
larak tetkikat yapacak ve bu tetkikattan alacağı neticeye leceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER lN AN i S T E R l N A N M Al 

ğu Anadoluda şarki, cenubi Anad~~ 
cenup istikametinden, Trakyada şı teJS 
diğer mıntakalarda da garbi istikarnet 
esmesi muhtemeldir. 

Giinet : 4.53 
ikindi : 16, 17 -
Yat.. : 21.28 -

.\u'. IL.----------------------------------------------.:;.....------------------.1 



Çinde çarpışma büyük 
bir harp şeklipi aldı 

Pekinde örfi idare ilin edildi, ecnebiler sefaret binalanna 
ğındılar. Yeniden müzakerelere başlandı, fakat ümit JOk 

• M. Musolininin 
bir makalesi: 
Hayal ve hakikat 

Yuan: Selim Bapp Em~ 

B ir kaç gün var ki M. Musolini 
çok mühim bir makale kaleme 

aldı ve neşretti. BG yazının intipr edece-
11, bir kısım İtalyan matbuatı tarafından 

(Bq taT'afı ı i1ıci IGhifede) bir telaTafnameye IÖl'e askeri tayyare- PtılEla........... daha evvel haber verllmlt olduğu için 
Pekindeki ecnebi sefaret ve konsolos- lerle takviye eclilmif olan Japon~taab, Tokio 27 (A.A) - Hopei'den plB :nerakla bekleniyordu. Filvaki bu yazı, 

- muhafız kıt'alan mensup olduklan bu sabah 1laat 1 de Toungtehou'da 800 ve Japon tebaasını himaye etmek için ken~e atfedilel) ehemmiyetle mütena-
~t binaları civa~da mevki almış- Çin askerini tamamile imha etmifledtir. gece Pekine girmek iatiyen bir .Tapca :ı ~~ dokunuyor. Ortaya attığı 
~. Ecnebi tebaalanna, sefaret bina- Bu askerler, siWılannı bırakmaktan im· .ınübw.esi, Çin kıtaatmm aÇIDlf elduil& 
larına iltica etmeleri bildirilmiştir. tina ederek JapOnlara Jrarp taarruza bu- ~tep maruz kalmıştır. Avrupa bilriindülü hayalin kefeni için-

Son daldkada §imall Çin makamlan lunmuflardır. ·iki yarbay yaralanmış, ild nefer 1). de mi fena bulacaktır? cHayal ve haki· 

le .Japon generali arasında yeniden mü- ~üş ve ~er~~·: ka:. ::1;:i~:::. ~~~~ yirmi sene-
~relere başlanmışsa da, bu müzakere- Sulh müzakereleri ıaı!: m ,..: ~ 1ı:.......... denberi Avrupa, her tarihi hadise ile be-
~en müsbet bir netice çıkacağına ihti- k •ıd• varmaa .. nıuv 0 ..., ...... 
ıı..... eaı 1 Harbiye nazın, son derecede vahim FJlzabet Pa,.- raber doğan bir takını hayallerle idare 
~ verilmemektedir. 

Sulh •--bbiisleri Nonlıin ıa (H....ı) _ S-.· addedilen vaziyet müvacehesinde itti- 7 yaşındaki kızma 18 milyon Türk olunuyor ve bu suretle mantığı iğlak 
-r haz etmek tasavvurunda bulunduğu lirası miras bırakan radyo mucidi Mar. ediliyor. 

'4ıdra 27 (Hususi) - Amerika bari- Cl..n-Uaaliın Japon olfünalo • tedbirleri İmparatora arzetmiştir. coni'nin, bir aşk macerası öğrenilmiş Meseli Almanyanın 1000 mily'1" tami· 
~ nazın Hul, Fransız hariciye nazırı ....,. retltletınui iiMrİIN her tir· . örfi idare bulunmaktadır. rat borcunu ödiyebileceji iddiası bu ha· 
~ ile Eden, Tokyo ve Nankindeld li ..U. miimhreleri lıailmitfir. Pekin 27 (A.A) - Örfi idare i~ Marcoai 1925 yümda, 

0 
zamanlar 17 yalin ham bir mahsulü oldulu gibi hiç 

~ rine Çin - Japon ibtillfının musli- Artdr oalaim bir iletilalın ~ ectiJmipit. yaşlarınd4 bulunan Elizabet Paynter bir ~an ödenmesi "iınkinı olmıyan 
tn.L .b~ suretle halledilmesini arzu et- l•nwi 1efina6ı •ayri lıa6il 6ir Ciddi bir ~ ile nipnlanmış idi. Mucid, genç kızı da- lıarP borçlan da bu cumleye dahil ol -
;;;:1 =e'!:r.devleUere l>ildirmeğe laadiN telalılıi ediJmeldetlir. Tokyo 27 (A.A.) - Domei ajansı. ha14 yaşmda bir mektep talebesi ilam ması lAzım gelen ayni hayallbn bir diler 

3 pseteeı Janlandı nın Pekinden bildirdiğine göre, saat tanımış, ve ekser tatillerini kızın aile- mahsulüdür. 
Mtleadele fhWetleniyor 'l'iençin, 27 (A.A.) - Dün gece Pe- 17 de Peklıı'in 10 kilometre cenubunda sinin bulunduğu bir köşkte geçirmiş - M. Musolinl, bundan sonra, taarruzu.: 

ı.!okyo 27 - Kabine, Langfang hAdise- kin şehri kapısmda wkua gelea çarpış- ciddi bir çarpışına vukua gelmiş ve tir. Aıinlin meşhur radyo tecrübeleri- nu Cenevreye tevcih ediyor ve iddia e
t..._ dolayısile şimali Çindeld Çin kıtaa- ma esnasında J gazeteci yaraıanmıı • 38 inci fırkaya mensup unsurlar tara· ni yaptığı Polahu bu köşkün bulundu - diyor ki bu hayali, bir sistem olarak ya. 
t:!1_ haamane hareketleriıle karp kat'l tır. fından hücuma uğrayan Japon kıt'ala- ğu yerden bir kaç mil ötede imiş. yan, onu dallandırıp budaklandıran ve 
·~ler almağa karar vermiştir. Bu gazetecilerin ikisi Dome1 ajan • n, düşmanı süktit ettirmişlerdir. Halk daha telsizi yeni yeni öğrenir- bir hakikat varlığına kalbeden müessese 

8i1a1t mehafilde mücadelenin iki misli sının muhabirleridir. htihat kelildl ken, Marconi meşhur Elet1era yatın • Cenevredir. Onun Blemşilmullüjü de bir 
~nmesine intizar etmek lizım ge- Yaralanmış olan bir Japon yarbayı Şanghay 27 (A.A.) - Pekin ile bü- dan, nişanlısı ile gündem defa telsiz- hayaldir. Çünkü bir takını büyük millet· · 

beyan olunmaktadır. ölmüştür. tün telefon ve telgraf muvasalası ke - le görüşürmüş. ler, ora ile alAka1arını kesmişlerdir. Bu 
800 Çia askeri imha edildi Otuz Japon tayyaresi, takviye kuv- silmiş ve yeglne irtibat olarak telsiz Bu sayede nişanlısuım annesi, tel. vadide ona bilhassa darbe vuran Ameri-r 2'I (A.A.) - Tiençinden gelen veli olarak buraya gelmlftir. telgraf kalmıştır. sız telefonla Avustralya ile ilk defa to- ka olmllflUr. Çilntü bu mtıesse.eye vil-

ı 
nuşarak radyo tarihine geçmiştir. cut verdikten sonra onunla allkadar dahi 

S d h 1 d ki k a m yon Marconi ile nipnhst bilihara birbir- olmamıştır. panya a son arp er e !erinin nzas1 ile ayrıldıışlardıt. HattA M. Musoliniye göre, Milletler Cemiye-

ç a r p 1 ş t 1 8 mucidden, ölümünden birkaç gün enel tine dahil devletler arasında müsavat me-

b • 1 k • • •• ld •• başka birisile nikihlanan genç kıza bir selesi de bir başka hayaldir. Filvaki ara-JD erce iŞi O U kişi yaralandı tebrik telgrafı geldiği de anlaşılmıştır. sıra ba21 küçük devletleri memnun etmek 
lüzumu hissedilerek bazı tertibat alın -

Franko kuvvetleri dün tekrar taarruza geçtiler. Adana, 2.7 {Hususi}-:-~u sabah sa- MDlhlf maz değil Fakat bu merasime ait nu -
l.oıı • at altıda Mihmandar ~oyunden Ada- Bir #, lı tuklar, takdirler, hep, cemiyet memurla-
~ dra 27 (Hususı) - General Fran-ı sileria payitahtın garbinde ulramıt ol- naya gelmekte olan şofor Kenanm ida· illC a n tarafından tertip edilir. Bu memurlar '1 kuvvetleri, Madrid cephesinde duldan zayiatın )'irmi bet bine baliğ ol- resindeki kamyon, içi tamamen yolcu (&, taf'ajı 1 inci sah.it•) ise hakikatte Fransa ve lngilterenin a-
' dıkları muvaffakiyetten sonra, bu- makta bulunduğunu tahmin etmektedir. dolu Reşid.in ~~~ kamyonla otlatırken oğlaklar Musacık Hasanlı • da~andır. 
lwı: de Aragon ve Turevil cephelerinde Bir Kam pseteei 31dii. ~~tır. Müsad~ şı~detll olm~, rın tarlasına gil"ft'l;a kızcagızw d ha • Müllhazalanna bu minval i1zere devam 
~a geçınişlerdir. " Reşıdin kamyonu devrılmiştir. Şofor ••• ...,, a Y . • . 

Ja&L .- • tçil .. Madrit 27 (A.A.) - Dün akşam B- "D...,'tl b" . kad 1mak .. seki ki vanlan tarladan çıkarmaya uğraşırken eden M. Musolinı, bınnetice fU mi1talea-
1ıılııııı~e ere gore, son muharebeler ' Lehis ... "'9ı e ın m o uzere z • M ık H ıs daki .. w d ka kılı • 
t_-...nıda Frankoculann zayiatı pek faz- runete cephesindew aslen ~ şi ağır surette yaralanınıştıt. Yaralılar usac asan~ y~m uvey og- a rar yor. 

o}aıUftur ve ayrıca büyük mikdarda olan Fransız fotoğraf muhabirlerın- memleket hastanesine kaldınlmışlar - lu tarafından gorillmuş~. Bir güıı gelecek ,bütün bu kartondan 
ı..ı; lllalzemesi de kaybetmi§lerdir. den _Madam Taro ile bir A~pa gaze- dır. Hldise yerinde keşif ve tetkikat ya,. 1 S yaşındaki ~ agabeyl~ bu yapılmq ptolar hakikatin önünde dev
,~ocular ise bunun tam aksini id· tesin1!1 hus~ ~ ~ubabın B. T-:c1 pılmıştır. HAdiseyi müteakıp kaçan şo- aile~le y~pıl~ bır kavga netıcesinde rilecektir. o hakikat ki, her zaman ve 

ediyor ve Brunette önünde binletce Allan a son sür'atile gıtmekte olan bır för Kenan f8hirde yakalanmıştır tevkif edilm~ b~lunduklannı hatırla - hiç bir zaman onun yerine bir başka şey 
~ öimüt olduğunu söylüyorlar tek çarpllllftır. Tank, hükQmetçllere mış, vahşi hır hisse kapılmıf, beş ya - ikame etmek mümkün değildit. 

n bir tabur Wleıe iltica d aiW. Madam Taro, ezilmiş ve haStane- Alman gazeteleri şındaki kızcağızı yakal~, başını iki Fakat bu arada M. Musolininln söyle-
.t_~ 27 {A.A.) - Havas ajansı muha- de 9müştur. B. AJJanın ayağı kırılmıf· Nafi V l..!I• •z1 :'b~1:ı!0~~: ezmışüştü. -'kızcağızı fr meyi unuttuğu bir tek şey vardır. O da, 
~'lleleıı: Milislerin bir taburu, zabitleri tır. a eauımı ır şe e o rm r. Milletler Cemiyetine verilmesi lAzım ge-

'lillıııan ile, asilerin tarafına geçmif- Y-•1
•• "PıuD laMO•ııetl hararetle ıelimlıyorlar Bu. facia haber alınmış, 15 yaşında- len llemşiiınullülün niçin verilmemi§ ol-

~ . Bunlar, hilkOmet kuvvetleri için Atina, 27 (Hususi) - General Fran· Berlin 27 Berliner Bö Zeitun : kat~akalanarak hakkında tahkik&- ması. Eğer onunla aIAkasını keaen ve onu 
1'....-_ ~ son bir ümid olduğunu ve ko hüldlmetinin Seliniğe konsolGI ola- B Ali Ç ~::.-c , A 1 __ ~ • g.ti, baş ıştır. öldürmiye çat ....... devletler, onu öldür • 
~ "·-· • ku el · 1 rinin L rak ta · ttiı..ı Maks" Zo •-~- · ewıUW&ya nın .l:MllMUly&)'I zıyare ~ -..... -.ıua " manevıye e aa· yın e ıP ımo zem&& me h kin da 8fl'8Uiii bir alr led di Ada ada b X ki mek için sarfettikleri gayretin onda bl-

buıunduğunu 1'eyan etmişlerdir. muriyetinin kabul edildiği hakkındaki ı:. n D m ~ e yor ft o,ucu SiCi ar rini sarfetselerdi, elbette ki dünylUUll 

~ 2'I (1!.~1t~~~ -' ,_ ile j~All=:.. ~: cakl~: ~--:-=:..: =: ::.. :-mıu: bugiiııtO 
Suriyede siyasi vaziyet günden :ı:~e:-! = ~:!:1:; recesi gölgede 

35 dır. Selim Ragıp Emeç 

güne karışıyor ::~:e~ü:a;~::
1

!~~~btr il Sabahtan Sabaha: 

Çoban çocuğu ~ (B'lfftıf'afı 1 lnd •v/a41&) 1 rafta d11pnandan başka da bir şey gö • Almanya, Türkiyede siyasi menfaatle 
"1~ derine alikadar eden Jıayat pa- ,ünmüyor. Cezlre'deki isyan, Frarı;a • alikadar hiçbir gaye takip etmediğinden 
~~~inde mühim değildir. nın himmetile yatıftırılımttır. Şimdiki Türk - Alınan münasebetleri daha iyi bir Dünyanın göklere en yakın dalJannda, Himalaya eteklerinde eski bir di· 
Sı~danberi Suriye parasının düş halde yalnız dedikodulan var. Dürzi - surette inkişaf edebilecektir. Almallya, nin yeni peygamberi keşfedilmif. Keşfedilmiş diyorum, çünkü (Fikret) in 

~ilio. yüzlinden muntazaman art - ler, Cebel'in muhtariyeti. bahsini tek - iki memleket arasındaki işbirliğinin ge- dediği gibi putunu kendi yapıp kendi tapan insan inanmak için mucize bek· 
Sı devam eden ihtiyaç maddeleri rar meydana attılar ve memleketlerin- ni§lemesini ve ticaret mübadelelerinin lemeye lüzum görmeden vehim ve hayalinin bulduğu herhan,, şekli mabud 
~ hakikaten fakir halkı ezecek deki Vatani teşkiJAtınm feshini Sultan fazlalapnasmı aramaktadır.. \reyahut tinısal saymakta devam edecek kadar yerinde saymaktadır. 
~bniştir. Franga bağlı görünen El Atrq musırren talep etmektedir. Keşfedilen mabud iki buçuk yqında bir çocuktur. Birkaç yıf evvel ölen 
~ l>arası son ğtlıılerde yeniden Eğer, bqgünkü hükiimeti tutmakta Su lılerl Dalay Umanın vücudundaki bazı hatlar yeni doğan çoban yavrusunun vü· 

~--\'e bir Osmanlı altını 1040 Suri- yüksek komiserin bizzat sarfettiği gay· 
~una kadar yükseldi. Bunun i- ret olmasa, hükQmetin, her taraftan ya Ankara, rr (Hususi) - Trabzon, Erzu- cudunda aynen görüldülü için Brabma'nın postuna oturtulmak üzere yetit-
~ ve Berut hüktimetleri ihtiyaç pılan hücumlarla şimdiye kadar düş • rum ve havallsinde su ifleri üzerinde e- tiriliyormU§. 

erine narh koydular. Ancak müş olması icap ederdi. Halbuki Kont tütlerde bulunan Nafıa Vekileti sular u- İnsan ruhunu saran kesif gaflet bulutlannı f(lphe yok ki ne radyo dalga• 
1laulUe pahalılığa mani olmanın dö Martel, bir kaç gündenberi Şama mum müdürü SelAhattin ve müpvirler. lan, ne de kimya maddeleri dabtamamıştır. Otomobilin çiğnemesinden 
~oktur. Bun':?1.. için,.. e~lki gelmiş, bizzat Suriye işlerile meşauI den Gruner şehrimize döndüler Gruner korkmayarak yolun ortasından giden, mikrobun öldürmesinden çekinmiye-

A da halk buyuk numayışler olmaktadır. bir ay mezuniyetle İsviçreye gitmiştir. rek vücudunu ona teşhir eden insan hlli gökten, masuvadan, meçhulittan ge-
vnde kadınlar, •ekmek isteriz!• En ziyade çalıştığı şey, Şam hükd • .. ...... • 1111 • 1111 •• lecek esrarengiz tehlikelere karşı korunacak bir melce, tutunacak bir destek 

feryat ederek, arkada erkekler ay meti ile muhtelif Suriye mıntakalan a• ma bilmeyep Araplara okuyup yazma arıyor. 
tekrarlıyarak, belli başlı so-.. rasında bulunan ihtilAflar ve husumet- öğreteceklerdi. Bir takım muallimler Tarihin yazmadığı devirlerdenberi Budda'nın hayaline takılıp giden mil-

dolaştılar ve jandarma ile taş.J lerin önüne geçmektir. Bunwi için Şam bu işi yapmak üzere Hatay'a gitmeğe yonlarca insan bugün de kendisini dalaletten kurtanp se;medi saadete e;;._ 
besi yaptılar. Arada nereden hükıimetine, itidaf tavsiye ettiği söyle- kalkışmışlarsa da bunların Hatay'a gir- • .,, -
belli olmıyan bir kurşunla bir niyor. Görülüyor ki bura ahvali çok ka· meleri Fransa komiserliği tarafından t~ bir çoban bulduğu için seviniyor. 

öldü. Binlerce kişinin iş- rışıktır. menedilmiştir. Muallimler, bundan do. işin ~n garip noktası da 1t1: Genif Hint ülkesini meharetle idare ve dünya• 
!ltfği bu nümayiş, rivayete göre, * layı fiddetle protesto ediyorlar ve ay- nm en üstün muvaffakiyetini temsil eden büyük Britanyada Tibet çöllerinde 

hiikfunetin düşmanlan tara. Evvelce size bildirmiş olduğum vec • ni zamanda Hatay'a Türkiyeden ayni yeni bir Lima keşfedilmesinden memnundur. 
tertip edilmiştir. hile, Suriye muallimleri yaz tatillerin- r;naktM)tla 120. muallinl gelmiş buhuı • Genif insan kütlelerine onun vasıtaaile hikim olmak için! 

bıWlnkü hükUmet için et- de Hatay'a gidip oradaki okuyup yu - duğunu ileri sürüyorlar. Birhan CaMt .lfOf'U,S 

• 



Yerli Mallar Sergisi açıldı 
lstanbulda da daimi bir sergi yapılacak 

kiye teker fabrikalarını ihtiva etmek-

Koyun hırsızı 
Arkadapna kızınca sürii-

sünden koyun çalmql 
• Koca Mustafapaşada oturan seyyar sa
tıcılardan Muharrem, koyun çalmak id
diasile, dün adliyeye götürülmüftür. 

Hadise §Udur: Mustafa ile ~kadaşı 
Faik uzun müddettenberi kagvalıdırlar. 
Birklç gün evvel Faike ait koyun sürü
sünden bir koyun eksilmiş, çobanlar bu
nu Mustafanm çaldığını iddia etmişler
dir. Filhakika, dün kesilmiş bii koyunu 
.torba içinde götürürken, Mustafayı ya
kalaDU§lardır. 

, Suçlunun dün Sultanahmet 1 inci sulh 
ceza mahkemesinde sorgusu yapıldı, sor
gu neticesinde tevkifine karar verildi. 

Dilenen bir 
Mütekait 
Mahkum oldu 

tec:Ur. Dün, Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
tıBaJUl)arı memnvn ediniz- mahkemesinde Hüseyin isminde birinin 

dilencilik suçundan duruşması yapıl-Vekil, yazma ve dokuma paviyonunu 
ıezerken iplik meselesini sormuş, kendi- mıştır. 
ıine yeni itbalit rejimi ile buhranın kalk. Hüseyinin mahkemeye sevkedilmesine 
makta olduğu cevabı verilmi§tir. sebeb, halkı iz'aç edecek şekilde dilen-

Nurkalemi gezerken: mesidir. ' 
_Bu sanayide ihracatı dü§Ünmek 18_ Suçlu dilenci mahkemede şunlan an-

latmıştıP: ınmdır, demi§tir. ,_: b. s 1 
- Ben, esa..i ır memurum. ene erce 

~vi paviyonunu gezerken: Posta idaresinde çalıştım, sonra tekaüt 
- Bizi çok üzdünüz, demişür. oldum.. Fakat, bundan bir müddet evvel 
ÇoraPÇılar paviyonunu tetkik ettiği va-

kit te demiştir ki: maaş cüzdanımı kaybettiğimden, paramı 
alamaz oldum. Çok naçar bir vaziyette 

- Bayanları memnun ediniz. Sizden kaldım. Ne yapayım ki, baş vuracak bir 
fiklyet ediyorlar. Çatlıyor, diyorlar. Bu- kimsem de yoktu. Çaresiz dilenmeye baş-
nun önüne geçmek lAzımdır. Iadım. Fatih camiinin avlusunda beş on 

Vekile, sun'i ipek gelmediğinden bu 
para çıkarabiliyordum. Fakat, beni yaka

vaziyet tahaddüs ettiği cevabı verilmiş- ladılar ve huzurunuza geürdiler .. 
tim.at Vekili Ceıaı Bayaf' ıagiJli GÇ41'1cctı tir. Vekil, aun'i ipek fabrikası kurulaca- Duruşma neticesinde )Akim Refid Hü-

(JJaım'•f1 l i1ıci ıayfada) ı ı.tan. bul, bu yolda çok ilerlemif, terakki ğını söylemiştir. seyinin bir hafta boğaz tokluğuna çalış-
Yerli dokuma· bezlerini de görünce: latasaray mektebi Sahası bayraklarla süs. etmi§tir. tırılmasına karar vererek, dilenciyi bele-. - Benim hanımninem bunları dokur-

lenmlftir. Daimi ..p du. Bize eiydirirdi. Bunlar güzel Türk diyeye gönderdi. 
Küpd resminde mebuslarımııdan bir Güzel İstanbulun hususiyetlerinden bi- mallandır. Ehemmiyet veriniz, dedi ve iftira edenler takip edilecek 

ço1u, General Fahreddin, (vali vekili rl de lltthlalltı ile iaUblAJrAtını ~endi Sanayi miidürile temas ederek kendfle- Bir takım kimseler fU ve bu sebeblerle 
Şükrü, vali muavini Hüdai Karataban, bünyesinde topllllllf olmasıdır. A~~ za- rinden rapor istedi. birçok memurlara suç isnat etmekte ve 

Iİf Bankası İstanbul Müdürü Yusuf Ziya manda Türkiyeyi ziyaret etmek istiyen .,._ L-1- ~ nJ • haklarında takibat 1._,tırmaktadırlar. •Ôlıif, Sanayi Umum Müdürü Repd, Mil- seyyahtann bu güzel fehri görmek iste- ~m ve umur maue en Takibat ve tahkikat evrakı formalitesini 
'11 Raüram Müdürü Refi Bayar, banka- meıi en büyiik arzularından biridir. Bu Celil Bayar, Eti Bank tarafından vü- ikmal edinciye kadar da 

0 
memur pdre 

lıar, fabrikalar müdürleri, ticaret odası, bakımdan da btuıt.ılda daimi bir ser~ cuda ge~~ pavi~onu da gezmi§tir. uğramakta ve zan altında bhn&ktadır. 
ofis erklnı, matbuat erkim ve dijer bir vücuda getirmek en büyük bir zarurettir. Burada gorulen grafiklere nazaran 1924 Bundan IOllra aslı çıkmayan ihbarlar-
~çok .zevat ile halk bulunmuştur. AlAkadarlann tefebbülü ile Ankara ve senesinde krom istilısalitımız 3400 ton da muhbirler müddeiumumllije teaUm 

Sa • dl na!llQDI! nutuk İznıirde daimi birer &erli yeri vücuda Jken 938 yılında 163,880 tona balil ol- edilerek haklarmda kanuni takibat yapı-
DBJI er . . getirildilbıi ve bu hususta hük6metin muftur. Vekil, bu mikdarın yakında lacaktır. 

llerulme aat 14 de İstikW ma~le yardımları dokundulunu biliyorsunuz. 300,000 tona çıkacağını memnuniyetle ~-------------
blfJ•nm~. Bun~ ~a. ~yicil~r Ankara ve İzmirde olduğu gibi burada söylemiftir. Nl .. n Mer•slml 
namma Milli ~ayı Bırliği ~ Halid da harekete geçilerek bir sergi binası Y•· Bakır istilısalltımız da artmaktadır. Bay Rifat Zühtü Diker'in kızı Bayan 
Gtlleryüz, ldlnuye çıkarak bır nutuk pılması tesbit edilctill takdirde hükiımet Tesisatı ikmal edilen kurvuandan ıtan- Samire Diker'le Doktor Kaymakam Bay 
söylemiş ve demi§tir ki.: . . . gene yardıma amadedir. dar batır geürilmiştir. Erganide de tesi- famet'in oğlu Sümer Bank memucat 

c- Dokuzuncu Yerli Mallar sergısını Milli Sanayi Birlill onuncu yıldönü- satın yapılmasına ve topratın atılmasına mühendisi Bay Tarık Eden'm n1pn me-
bugün açarken ayni zamanda Milli Sana- münde bize dokuzmıea yerli mallar ser- devam edilmektedir. rasimi BilyiiPdadaki kÖ§lderinde yapıl-
)'İ Birlilinin onuncu yıldönümünü de id- · · · ~ ediyor Bundan dolayı Bir· CeW Bayar bu .milli servet karpmıda · mıştır. Her Dd tarafa IUdetler dileriz. ...................... 

Yemenli sabıkalı 
Cüzdan aşınrken tutuldu. 

iki aya mahkum oldu 
Tahtakalede lstanbula iş aramıya geld1 

Bekirin cebinden cüzdanını aşırır
cürmü meşhut halinde yakalanan sabıWi 
lılardan Yemenli Ahmedin Sultanah 
3 üncü sulh ceza mahkemesinde durıt 
ması bitmiş, Ahmedin suçu sabit ol~" 
ğundan 2 ay 10 gün hapsine karar vfW'. 
miştir. 

PoliBte: 

Bir yüztık hi~ayesi 

Heybeliadada oturan Mühendis gj)I 
metin yanında hizmetçi olarak çalıid. 
Samsunlu Hatice ile kocası Meh 
Şuayip, mühendis Hikmete, Sams 
gideceklerini söyliyerek hesapla 
kesilmesini istemişler, dün, Sams 
gitmek üzere ayrılmışlardır. Onlar 
den çıktıktan bir müddet sonra Hik 
tin refikası bir münasebetle çant 
açmış, içerisinde bulunan 150 lira de' 
ğerindeki yüzüğünün olmadığını gör 
müş Samsuna giden hizmetçilerind,. 
şüphelenmiş ve bu şüphesinden Heybl' 
li merkezini ve polis ikinci şube dire1' • 
törlüğünü haberdar etmiştir. 

Yüzüğün Mehmet Şuayiple Hatict' 
nin aldıkları malum değildir. Bun
kaybolmuş bulunması da muhtemıedf 
Maamafih Samsuna telgrafla mürac-' 
edilecek, yüzüğün llibeti hakkında IJ 
tahkikat yapılacaktır. 

İki kişi denize dilşttl 
Hasköyde oturan mühendis Ha~ 

kendisine ait sandalla ve arkadaşı Da~ 
vutla beraber denizde gezerlerken sa' 
dal devrilmiş, Hakkı ile Davut deırll' 
düşmüşler, fakat, etraftan çabuk yetiİ' 
lerek kurtarılmışlardır. 

l\iibetçl 
Eczanel~r 
istanbul elhetindeldler: 
Ak.sarayda: (Pertev>. Alemdarda: <S 
Asım>. Beyazıtta: (Belkıs) . Samatya 
(Rıdvan>. Bmlnöntlnde: CHtlaeJID H 
nil). Byöpte: Cllltmet Atlamu>. J'en 
de: (Vltall). ljehrem1nlnde: (Bam 

fehzadebqında: et Batkı>. KarqüJll'" 
J1ltte: (Suad). Ktlçiltpuarda: (YorsQ 
Bamtöytlnde: <Merkez>. 
...,..... eDaeUn4eldler: 
iatltW caddesinde: (GalatuaraJ, • 
rlh). Galatada: (llldaJet). Kunul~ 
tKurtulQf). Maçtada: (J'eysi). Beflk -
tatta: (Süleyman Receb). 

BolultJ. KacllkiT ... Malardaldler: 
Öatildarda: <Ahmed!Je). SarıJerd9: (Ol"' 
man>. KadıldSJtlnde: <Blmmet JtlfaS1~ 
BtlJlbdada: (Balk). lle)'bellde: fl'I" 
Daf). 

rak. edi~~nız: Her ik~ hi~nin b_~r aray~ =~~lerimi ·bildirir ve muvaffa- - Eti Bank yeni, fabt kuvvetli unsu: 
g~ bızım için ~e~ ut bır tesadüf esen~ kiyetlerinin devamını dilerim.• rumuzdm. Yeni bakırla gözlerimizi nur-
dir. Bu on sene ıçınde İstanbul Sanayı eeı·ı Ba "ddetli ve sürekli surette landırdı, demı ... ;r. 
B . ll51 ml k t• . . ·ı h a yar, fi ..,w 

ır a., me e e ımızın sanayı eşme a- Kömür istihsalitımız da 924 senesin-
reketinde elinden gelen gayretleri sarfet- .alkı§larumftır. de 701 519 ton iken 936 da 1,558,649 ton-

Onlversıtelller kampı tamamlandı 
.miftir.- Vekil sers17i apyor • 

Mtlteakibea Halid Güleryüz 1927 5ene- Bundan sonra serginin kapısındaki kor- diktisat Vekili, diğer paviyonlan, br-
sinin sanayi için bir başlangıç olduğunu delA, İktisat Vekiline takdim edilen ma- yola fabrikası paviyonunu, Eminönil 
1923 aenesinde 341 fabrika mevcut iken kasla kesilerek sergi açılmıştır. Celil Ba· Halkevi sosyal yarmış ubesi ve Kızılay 
1934 senesinde bunun 1310 fabrikaya çık- yar, kordeliyı keserken: paviyonlannı, İnhisarlar paviyonunu 
tığını, böyle bir hidiaenin ancak Atatürk - Hayırlı olmasını dilerim, demiştir. geZmİftir. İnhisarlar Umum Müdüril 
Türkiyesine müyesser olduğunu söyle- Vekilla teddkleri Mithat, artmakta olan şarap, tuz, tütün 
miştir. Muhterem Vekil CeW Bayar, sergide istihsalit ve istihlikatı hakkında izahat 

Halid Güleryüz, nutkuna devam ede- iki saatten fazla tetkilder yapmış, Sanayi vermiştir. Paviyon iyi tertip edilın1ftir . 
.rek 1938 sergisinin, Türkiye sanayi iler- Birliği reisi Halil Sezer, umumi katip Ha- Vekil, Türkiye sigorta kumpanyaları 
leyi§ sergisi olacağını söyliyerek Bafve- lid Güleryüz ve diğer alikadarlardan iza. tarafından vücuda getirilen ve tamami
kil ismet lnönüne ve Celfil Bayara teşek- hat almıı, bazı noktalan Sanayi Umum ıe grafiklere istinad eden paviyonu da 
kürle sözünü biürmiş ve alkışlanmıştır. Müdürü Repda not etürerek alikadar- paviyonu da gemıiş, izahat almıştır. 

İldaat VekiJimizin nutka lar~ rapor~r iste~. Bu ~aporl~, Burgaz adasında çıkan ateı tuflası pa
Bundan IOlll'a İktisat Vekilimiz Celil 

Bayar, kürsüye gelmiştir. Vekil, büyük 
bir alAka ile dinlenen samimi bir nutuk 
söylemiştir. Demiştir ki: 

c- Memleketimizin sanayi poliükasın
dan, sanayileşme hareketinden bahset-
mele lüzum yoktur. Bu, muhtelif vesile
lerle millete arzedilmi§tir. Gerçi bundan 
tekrar bahsetmek faydalı olabilir. Çünkü 
sadece iptida! madde yetiştirmekle ildi
fa eden memleketler medeni sahada dai-

• ma geri kalmqlardV'. 
Sanayi hareketimizi, milletimizin me

deni sahada ilerlemesine bir amil telakki 
ederiz ve ayni zamanda milli ekonomimi
zin icablarından sayarız. Bu meyanda ts
tanbulun sanayi hareketlerini mütalea 
edersek bu güzel tehrin büyük bir sanayi 
merkezi olduğunu kolayca anlıyabilir'1. 

vekil burada iken kendısıne venlecektir. viyonunu da gezmiş ve bunun hakkında 
Vekil önce Sümer Bank pavyonunu bir rapor istemi§tir. 

gezmiştir. İzmit kağıt fabrikasının ma- iktisat Vekili saat 19 da sergiden ay-
mulitı üzerinde ehemmiyetli şekilde dur- 1 • ..+.... ' 
muş: 

- Sizin daha iyi mallannız vardır. İyi
yi yapmak güçtür. Fakat tepıir işi de 
güçtür, demiştir. 

Nazilli fabrikasının mamulitmı tetkik 
ederken: 

- Burada ustabaşı yetiştireceğiz, de
miştir. Paviyon güzeldir. 

Bundan sonra İş Bankası iştirakler kıs
mının paviyonunu tetkik etmiftir. Mun
tazam, teknik esaslara ve grafiklere isti
naden tertip edilen paviyon İpekiş ma
mulAtını, Camiş mamulitmı, Yüniş ma
mulatını, Türkiş - Kömilr lstihsalatım 
(burada Türk antresiti ve madeıai ile kö
mür yanan yerli tip sobalar vardır), Tür-

rı m.ay.._. 

BJnleree halk Ml'liJI psdi 

Sergi, saat 18 de halka açılmış ve bin
lerce kişi sergiyi gezmiştir. Sergi 12 a
ğustosa kadar açık bulunacaktır. 
il 1 

1 ............ _. •• , .. --··-··---··-.. --··-·---

HALK OP•R•TI 
Bu ateam 

ıiıılımlılAırılAM .. lleJbel .. dalak .. 
le ••zlnoeunda 

PIPIÇA 
Operet 8 Perde 

Cuma ıkşamı 
YenlkBr Aı:e ............ 

t1niversiteliler kampı d1ln a1qam sona ermiştir. Üniversiteliler 
bu münasebetle, giU.el bir mil•ıtlere vermişler, kamp z•Jmufan ve 
rına veda etmişlerdir. "Oniveraite talebesi kampı mu,·a~faidyetle i~l 
mişler, komutan ve subaylanmn takdirlerini kazanmışlardır. 

Resimde Üniversiteliler kampta askeri ders alırlarken eörülmekt 



Karabük Safranbolunun 
inkişafını temin ediyor 

]ğJırJa g8çmen 
E~leri m,aatı 

Spor kaldırım kavgası değildir 

Başvekil ismet fnönünün 
mühim bir tebliği 

'(fJofta1ıol& 1 i11c=i -.lada) derim ki, artık sporun kaldınm kavgası 

1Miif+im biıdı-•Jwe k~m•• kaeal1ada hir Wtlla1 

idamnlan 11e ibtir c'•n merdana çtkadı 

bir tltflramet almasıdır ki, bu istikamet halinde devam etmesine ve muntazam 
Jllılh olmmedıkçai derelin esası tedavi sporun kendi tesir sahaları haricinde ku· 
edilmenrlf kalacalrtır. rulmaması için çırpınanların zararlı te-

Cwahmtyet hllkQmetleri, ilk günden ,ıirlerine nihayet verilecektir. 
f:t:Jb8re1ı spor terbiyesile allkadar olmuş- Hazineden yapılan fedakarlıklar, C. H. 
lardılr. 'r.tlolbell sporcu. olarak karpmı- Partisinin sporculara gösterdiği kolaylık 
za çdrner, ~ ldüplerin elinde ve ve yardımlar, SJY.>run asıl maksadını t<:>
spora tanıDIDlf l»ir kaç mütesanit phsın min etmek içindir. Spor terbıyesi, pr rti· 
salMalJ'8tinde tatmak için her gayreti miz ve hükUmetL-nizce esaslı bir terbi· 
sarfetmiflerdir. İktidarlanna ve hüsnü yedir ki, bunun doğru istik&ıru!tten şu
niyetlerine ihtimal veıilerek mahdud sa- şırtılmasına asla müsaade etmiyeceğiz . 

. ı~yeUe bırakılan i~ ~miyetıeri i!- Alman tedbirler 
tüaJa §eklinde bir ıdare vucuda gelmış ' 
ve bu idare §imdiye kadar iktidarsızlık, İlk aldığımız tedbirler şunlardır: 
hesapsızlık ve anar§i içinde memleketi 1 - 4 Temmuz hadisesinin doğru -
spordan mahrum tutarak infisah etmiş- dan doğruya alikadarlan tecziye olun-
tir. muştur. 

lJdır (Huaısl) - BU buçuk ay ev el f I 2 - Spor ahlakı mazbut olmıyan ve 
ınoaatma baflanılaı> göçmen w1erinin Men f spor unsur arı spor edebiyatını nuaıtıa ve gençıen 

~ lııir l/Öt i il )J8IJll1. muvaffakiyede ilerlemektedir. :S. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Spor zehirlemekte zanneden unsur lan spor 
tSafranbola (Busml) - Barqa bir DraftMı alma ırmatlardaıı bedan e- 87 sonunda 50 erin inpatı tamamen bit- Kurumunun tefekkiilüne delilet ettik- sütunlarına kabul etmemeleri için, bu 

kaç yıl evvel bir askeri ~ geap w lıelııtrik istilmal etmek pek mıftntin ol8ll mit olacaktB. Rem>imiz Kars valisi ~ ten sonra, sponı eski mütereddi ve anar- beyanatım gazete sahiplerine tavsiye 
bu sene de Karabükte karuımaba oMuı 1- ıelıinie hAli elekUtk yoktur. Halbuki, ldf Byidofmıı, ilk binAnın temelini atar- .şile vaziyette tatmak sevdaaından vaz- olarak yazılmıştır. 
demir ve çelik fabribsmm memm ve ı.aı,1e taba kıolaybt)an bals olmıyan mı iÖStermektedtr. geçmiyen anasınn, bir taraftan spor ku- 3 - İçtimai ve mesleki mevkilerinf' 
müstahdemleri şehri git~ kalabakk - Safranboludan daha kiçük bir çok kaza. rumunu çallfID8ktan menedecek maddi spor bakımmdan nifak yolunda kullan·. 
lattırmaktadır. & b.labalıklqma kalll - - elektrikle~ edllmiftir. Tedaviy i ihmal manevi tedbirlere, diğer ta.raftan genç mış olan zatların, böyle nüfuz kulla •• 
lllıda alınması lhım gelen sıhhi w içti- Oldukça ~ bir kfttüphanesi sporcuları yeltdJieri aleyhine düşman namıyacak vaziyette bulundurulmala.! 
Jnai bazı tedbirler belirmektedir. Kara - buhman ve ,.evırll w haftalık pek çok g~ Ea en bı·r a Jam zihniyette tahrik etmeğe koyuldukları rı mercilerine takip ettirilecektir. • 
bük fabrikası memurlarile alay zabita - zete ve mecmuaların .muntazaman geldiği U j anlaşılmıştır. Bazı gazetelerimizin bu ka- 4 - Maarü Vekaleti, Galatasaray 
ntnın ilk mektebi bitiren çocuklan için Halkevine haftada iki gencin olswı gele- 'V. d k "lJ .. bil menfi spor anasırına ifsad vasıtası talebesinin yanlış spor zihniyetinde 
bir orta mektep, kat'i ve zaruri bir ihti • rek iki satır okud~ görülmemiştir. ~ u ur ara o u olmaları, §Üphesiz ki bu gazetelerin sa- bulunmalarina mektep talim ve idan 
Yaçtır. Aslında kalabalık olan bu kaza- Halkevinin biraz daha varlık göstermesi Arabkir (Hususi) _ Kuduz köpek hiplerini de müteessir edecektir. Bu zih- hey'etinden sebep olanları tahkik ede-
da vaktile bir sultani mektebi Varml§. f&yanI temennidir. tarafından ısırılan kahveci oğulların _ niyetin tezahüratı İstanbulda §U şekilde cek ve tedbir alacaktır. 
Buranın su derdi de mühim bir mesele- Belediye, ilk iş olarak, şimdilik tek o- dan Serkis oğlu kör Dikran kudurarak görülmüştür. S - Türk Spor Kurumu, nizamna· 

dir. Her köşe başında bir çeşme, fakat tOlllobille, günün ihtiyacına göre muhte- ölmüştür. Beş çocuk babası olan Dik _ idareciler menin emrettiği teşkilitı sür'atle ta-
her N•c:menin üzerinde de kara mürek - lif ve belli saatlerinde Karabükle Safran- hakkuk eı~---ı. ve nı·z~mnamenm· em •--r·· ran kendisinin köpek tarafından ısırı - Tür' k S K · · •- · ~ 
keple yazılı bir cirilmez• levhası vardır. bohı arasında bir otomobil servisi ihdas · por ununu nızamnamesı .u- tt' w • azifel · 'ddi sert b' 

• lışını alelade bir hadise telakki etmiş, tanbulda tatbik olunmadı~-dan, hldise- e ıgı ~ en cı ':e 1: su: 
Yani, bütün koca kazada suyu ıçı· 'lebilir edene bu hem belediye irin bir kazanç 6 a.u "'ette m:~- .... Abe edecektir tı.T\a ..... ınin ı .--- tedaviye lüzum görmemic: kimse de ı · ıı-ıru ı ted---ı. _ ~ u.ı.~AAA • ... ~~ -
tek çeşme bulmanın imkan ve ihtimali membaı, hem de halka yapılacak büyük ,.., erı u m ere rap a.~ ve zamanın za1 • te b · · · d · · · bil 

Dikranı köpek ısırdığını bilmediği için da müdahale edecek hey'eUer teşkil olu- esı veis spobruldar 1?.'~ 18 ~ ıçınU '-J 
Yoktur. bir hizmet ve yardım olacaktır. kuduracag~ ını aklına getirmemiştir. n t Gen cular . . ahl·u- ):ıassa tan sur at ve katiye e """' 

• • •••••• ••••• •••••• ••••••••••••• amamış ır. ç spor a ıyı - eket tnı k 18zımdır Anadolu ve Yeni Mersin EIAziz belediyesinin Dikran tedavisiz kalınca hastalığın nümuneleri vermiyen idareciler bulun- r e e . · . , 
seyri ilerlemiş, Dikranın ağzından sal- ması teessüf olunacak bir şeydir. , 6 - !3u tavsıyelere ve alınan tedb~ 

gazeteleri bir tavzihi yalar akmaya, kendisi su görünce kork s t b" . ,lere ragmen sayılan bu fenalıklann de.. 
İzmirde çıkan (Anadolu) arkadaşı- '9 /Temmuz tarihli gazetenizin s in· maya haşlamış, hükUmet hekimi de te- por er 1 JSSI v~ gör?lürse, klüpler lağvedilerelC 
~ 27 "ftel, Mersinde çıkan (Yeni Mer- ci sayfasının 3 üncü sütununda Elaziz- sadüfen kendisini görünce kudurmak - Efkan umumiyenin bilmesini arzu e- yem şerait altında kurulacaktır. 
sın) arkadaşuıuz da ı o uncu yaşına gir- de benzin fiatı neden inmiyor? başlıklı la olduğunu anlıyarak derhal belediye- - - - • --;ıJj 
mişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik eder, yazıda Elazizde benzin ve petrol eski ye haber vermiştir. Belediye Dikranı Japonyanın T işaretli plim 
muvaffakiyetle devamlarını dileriz. fiata satılmaktadır tarzuıda verilen ha- evine kapatmış, evi jandarmalar tara • 

40 kurış daği~ 4,5 kuru, 1 
berin tavzihine lüzum görülmüştür. fından muhafaza altına aldırmış, Dik • (Baf tanıfı 1 inci _,,,ada) 

Kanun mevkii mer'iyete girdiği ta- ranla kimsenin konuşmamasını ve Dik- - Albay Doihara'ya sorunuz. 
Bir kaç gün evvel Diyarbekirde bir 

kHo kömiirin kırk lruııışa satıldığını 
~tık. Bu yazıda maalesef sonra -: 
dan farkına vardığımız bir tertip hata
• <>lınuş, rakam dört buçuk dizilecek 
ferde kırk kuruş dizilmiştir. Dibeltir 

rib&en itibaren belediye benzin ve pet- ranın kimse ile temas edip zarar ver - - Bu kalenin resmini alabilir miyim! 
roliin kanunun tay.in ettiği fiatla sa _ memesini temin etmiştir. Dikran evin- - Evet, eğer albay Doihara müaaade 
tılmasını temin etmiş ve 0 fiata sattır- de bağıra bağıra ölmüştür. Alınan ted- ederse .. 
mıttu'· - Belediye BeW birlere rağmen Dikranın kendi çocuk- Bu muhavere Mançuride cereyan etti. 

ve özir dileriz.. 

S u ş eh ri 14 yıl içinde adeta 
yeni baştan kuruldu 

larından bazılarını odasına kapanma - Mançurinin siyasi adamlan ile kıonut-
dan evvel ısırmaya muvaffak olduğu mak, iç memlekette bir seyahat yapmak, 
anlaşılmış, çocuklar tedavi altına alın- bir fotoğraf çıkarmak, yahut Avrupaya 
mıştır. bir telgraf çekmek, hulisa ne DMrYZWI 

Adanada iki ceset 
bu:undu 

bahsolursa olsun Japon memurları hep 
bu cevabı veriyorlardı: 

- Albay Doihara'dan müsaade almak 
liizım. 

* Albay Doihara kanpklıjı tasvir edil· 
Birinin ece Jile öldüğü , mez bir kağıt yığınının artasında, genif 

diğerinin de suda bir masanın gerisinde oturmuş, General 
Honja'nın erk!ru. harbiyesine memur 

boğulduğu anlaşıldı olarak sıra ile gazetecileri, diplomatları, 
Adana (Hususi.) _ Osmaniyenin serserileri, silüı kaçakçılannı, misyoner-

Şekerdere mevkiinde tren köprüsün - leri veya ipten kazıktan kurtulmUf ser· .MDft.gol Prenri Toh-Wong 
den 100 metre uzakta bir meşe ağacı serileri birer birer kabul ediyordu, bü- onundur. Japonya Mançuriyi işgal etti.JD.ı 
altında bir insan cesedi bulunmuştur. tün Japonlar gibj nazik ve mültefit her- ten sonra idaresini Kvantoung'da bu-
Cesedi Şekerdereden Şükrü oğlu Ha - kesin sualine cevap veriyordu. lundurduğu orduya bıraktı ve T işaretli 
san bulmuş, jandarmaya haber vermiş- '!r . . pllnm tamamen ve harfiyen tatbik edl-o 
tir. Yapılan muayenede ölünün meşe a· Amerikanın ~ldugu ~~. İ~gılteregizli~ı~ lebilmesi için de General Doihara'yı bu 
ğacı altında uyurken ecelile öldüğü an- ve Çinin de istihbarat ~enn e en ordu siyasi bürosunun bapna getirdl 
1 .... lm t noktaları dahi bildiği iddia olunan bu al· 
MMlı ış ır. . bay ha1*ında inanılmıyacak şeyler anla- · T ifa.retli plin nedir? 

• Me~dann Y~başı mevkıinde tılır, şifreli telg'raflan ne kadar silhuletle Aynen naklettijimb hatırayı anlatan 
de suda ~~~ b~ c~t bul~nm~- okuyup anlarsa, etrafında dönen düşman bir garpli mealektapmız Edmond De
tur. ~~ huvıyeti henuz tt:s?ıt ~~l- manevralarını da o kadar kolaylıkla sez- maitre yıllarca JaJ>?Dyada. ya~mıı ve it
memıştır, ceset Adanaya getırilmiştır. diği söylenir. Diplomatlarla komıturken lerin içyüzünü takip etmif bır gazeteci 

Şiria Suı••·--- _.., bir göt.., 
- Suşehri (Humsl) - Umumi Urpte be1edl,..un de çahpnwnı ilive edersek 
balkın iç Anadoluya hicreti yüzünden boş 1ufebri yakın zamanda eşsiz kasabaları
Jr..ıian binalar harap olmuş, Suşehri bir mızdan biri lıaline gelmiş bulunacaktır. 
iaaı-ebeye dönmüştü. Harbin sonunda av- Su ,ehri 1276 yılında kurulmuştur. Ka-
ı.let eden halk ta cumhuriyetin ilAnına a arazisi deBk sathllldan 800-950 metre 
.lcadar şehrin iman için hiç bir hareket yübekliktedir. Kazanın 114 muhtarlıkla 
.. termemişti. Cumhuriyetin illnmdan idare edilen 120 köyü vardır. Ayrıca Ez-
8aııra sulh ve sükfuıa kavuşan halk der- bm. nahiyesinin 38, Agvanis nahiyesi-! imar faaliyetine başlamış, memleket nin de 33 köyü vardır. Kaza dahilinden 
~ Yıl içinde tanınmıyacak bir hale geti- geçen Çobanlı, Şehlnkar ve Agrakos su
:l'ibniş, adeta yeni baştan yapılmıştır. lan bir çok köyleri sulamakta, 25 köy
.. _Belediyenin yeni açtığı caddelere mo - den maada bütün köyde de içmede kul· 
~n binalar kurulmuştur. Ağaçlar ıslah lanılan memba sulan bulunmaktadır. 
'diınıekte, her sene binlerce aşı yapıla- Kaza halkının en mühim meşgalesi 
~~ Yeni ve cins meyva ağaçları yeti§ti- hayvancılıktır, kaza bir yılda 350 bin lira
.-"lllektedir. lık mmifatura, tuhafiye, şeker, petrol, 
.._;ıcaret ve san'at hayatı gün geçtikçe kalıve, demir saç ve emsali ithal etmek
._,!enıekte, her türlü yiyecek ve giyecek tedir. Agvanisde sah, .Ezbiderde cuma, 
~ıılarda ucuzca tedarik edilebilmekte • kaa merkeaiııde peqemhe lilnleri pazar 

Jle11gn bu husuata gösterdiii Jl'ete Jmııılmaktacllr. 

Nazillide dUkkln kepenkleri 
kaldırıhyor 

Nazilli (Hususi) - Belediye kasabada 
gelişi güzel sıralanmış olan ve çirkin bir 
manzara arzeden dükkan kepenklerinin 
kaldırılmasına karar vermiş ve bunların 
15 gün içinde yıkılması alakadarlara bil
dirilmiştir. 

Nazillide otomobil ücretleri 
paha il 

Nazilli (Hususi) - Petrol ve gaz fiat
larının ucuzlamasına rağmen burada na
kil vasıtalan tarifeleri üzerinde hiç bir 
değişiklik yapılmami§tıx. Otomobiller be
her kilometre için 2Cl kurilf ücret almak· 
tadırlar. 

olduğu gibi, mahkumları idam sehpasına sıfatile iddia ediyor ki Japonyanın T 
yollarken de dudaklannda tebessüm isimli bir plinı vardır. Bu plim General 
vardır. Tanaka tarafınd~ yapılmıştır. Şimali Çi

nin tamamen işgalini istihdaf etmiştir. 

* Japon ordusu Çini işgal ettiği zaman 
albay Doihara işgal ordusunun istihbarat 
reisiydi İşgal bitince generalliğe terfi 
edildi ve (Kvantoung) a yollandı. Şimdi 

dört senedenberi ortada siyasi büronun 
direktörlüğünü yapmaktadır. Bu mevki
in ne kadar mühim olduğunu anlamak 
için (Kvantoung) un şimali Çinde başlıca 
Japon üssülharekesi olduğunu bilmek la
zımdır. 

1898 de Ruslar Çini zorlayarak Kvan
toung'u kirala:nuılardı. Japonya Rusyayı 
yenince icar mukavelesini kendi ii7.erine 
geçirdi 1935 tarilıinde yeni bir mukavele 
yaptı. Şimdi 199'1 yıhna kadar bu toprak 

Bu planın birinci kısmı Mançukunun iş
galinden bahsediyordu. Bu hedefe dört 
yıl evvel varılmıştır. Planın ikinci kısmı 
(Pekin) i ihtiva eden beş Çin vilayetinin 
ele geçirilmesine aittir. Şimdi bu bahis 
üzerinde yürünmektedir. Planın üçüncü 
ve sonuncu kısmı ise dış Mongolistanm 
zaptını istihdaf eder. Oraya sıra bir kaç 
sene sonra gelecektir. Fakat şimdiden 
hazırlıkları yapılmaktadır. Esasen bu sa
had~ Japonyaya yardım edecek bir zat 
vardır ki adı Prens Teh-Wang'dır. Bu zat 
bir Mongol prensidir ve doğrudan doğru
ya Cengiz Hanın torunlanndan olduğu· 
nu iddia etmektedir. 



• Sarfa 

Galat8sarayın bayramı 
nasıl kutlulanacak ? 

1 Ağustos günü Galataıaray takımı ile karıılaımak üzere 
sehrimize gelecek olan Admira hakkında malumat 

• 

Avusturya takımının en ma ruf oyunculanndan ikisi 
Merkez muhacim StoibeT Sol açık Vogl 1 

Galatasaray klübünün 33 üncü yıldö-/ Admira takımı beyaz pantalon, 
,.ııümü münasebetile birkaç gün sonra beyaz çizgili forma giymektedir. 

siyah 

şehrimize gelecek olan Avusturya şam

piyonu Admira takımının burada yapa
cağı iki maçın ehemmiyeti üzerinde dur· 
mak lazımdır. 

Dünyada futbolü İngilizlerden sonra en 
güzel oynamakta olan A vusturyaWarın 
futbol çayırındaki yüksek kıymeti, par
lak bir maziye dayanmaktadır. 

Topa karşı olan hlkimiyetlerini en in· 
ce bir san'at halinde gösteren Avustur-

yalılar senelerdenberi muhafaza ettikleri 
mevkilerini bir an bile ellerinden kaçır· 

mamış ve bu sahada ileri gfden bilttln 
milletlerin nazarlannı Üzerlerine çek
mişlerdir. Futbol sahalannda hasreti kal-

dığımız oyun zevkini bize tattıracak olan 
Admira takınıı ve oyuncuları hakkında 

verilen malumatı aşağıya dercediyoruz: 

Bayramm programı 
Galatasaray klübünün 33 üncü yıldönilmil 

pro~ramı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir: 
31 - Temmuz - 937 - Cumartesi günü: 
Bebekte Den1zcllik ıubesinin müsabaka -

lan. 
1 - Deniz bayramının açılqı. CK~mil Etem) 

saat 15 te, 2 - Galatasaray - Beykoz a • 
rasında su topu. aaat 15,15, 3 - Yelten JWlf
lan. SU.t 15,20, ' - Atlamalar. But lS. 1 -
Yüzme Cktlçükler arasında). saat 18.25, 1 -
Dörtlük klAs1k tekne yarlflan Cktlçükler> •
at. 17. 

Taksim stadında: 
ı - 8. 100 metre saat 15.15, 2 - 800 metre 

nat 15.25, 3 - 110 metre saat 15.40, 4 - 5000 
metre ıaat 16, 5 - Uzun atlama saat 15.15, 
8 - 8ınkla atJama u.at la.ta, 'l - Voleybol ma
çı saat 16.30, 8 - Galatasaray - Beyoğlu Hal
kevl Basketbol aaat 17.15, 9 - Yunan takımı 
ile güret mtlaabakalan saat 18. 

1 Atustoa 1937 pazar günü: 
Bebek Denizcllllt fubesinde: 

Peki ama ben ne yapayım? 
Sabah evimden çıktım. Kahvaltı etme

miştim. Bir yağlı poğça aldım. Yiye yiye 
yürüdüm. Pojça bitti .. K~dmı kaldırıp 
yere atacaktım. Karpmda yeni ünlfor -
masile f1k bir polis belirdL Klğıdı yere 
atsam yakama yapışırdı. Atamadım. Sağa 
baktım, aola baktım .. Kiğıt atılacak bir 
sepet filin yoktu. Polise döndüm: 

- Bu Jdğıdı al! 
Diyecek oldum, fakat cesaret edeme-

dim. 
- Bu Jdğıdı nereye atayım! 
Diye de soramazdım, gene hiddetlenir: 
- Benimle alay mı ediyorsun? diye ba. 

.na demediğini bırakmazdı. Kağıdı bir 
.zaman elimde tuttum: Ve sonra çama -
~ar büküp cebime koydum. 

Bir sigara çıkardım. Kibrit çaktım, 
yaktım. Kibrit çöpü de cebimdeki kağıdın 
yanına gitti. Biraz sonra biten sigaramın 
izmariti de onlara iltihak etti. 
Sigaralarını bitti, boş paket cebimde 

kaldı. Tramvayda verdikleri bilet hake
za, tramvayda boş durmamış yazı yaz -
mıştını. Yazı yazarken bazı kağıtları be· 
ğenmedim, yırttım. Onlar da cebime in
diler. Lifı uzatmıyayım. Akşam eve gel
dim. 

Cebimden iki boş paket, yirmi tane si
gara izmariti, on tane şeftali çekirdeği, 

bir alay yazılmış, bükülmüş kağıt, bir iki 
tane yağ kokan yağ kağıdı, yüz gram a
ğırlığında fıstık kabuğu, bir o kadar da 
kurşun kalem süprüntüsü çıktı. 

Karım bu hali görünce bağırdı: 
- Tifüs aşısı oldun mu? 

- Ne münasebet, şehirde tifüs yok ki. 
- Şu hal ne, yağlı kağıtlar cebinde, 

bitleneceksin, tifüse tutulacaksın! 

- Hakkın var karıcığım amma ne ya
payım .. Sokaklara öteberi atmak yasak! 

- Bunları eve getireceksin; bari bir 
küfeci tut ta peşinden gezdir, süprüntü
leri ceplerine dolduracağına küfecinin 
küfesine koy! 

Boynumu büktüm: 
- Ona da müsaade etmiyorlar, dedim, 

Arkada yük taşımak ta yasak! 

IMSET 

Dünyanın en şişman 
kadını bir Hind 

Prensi ile evleniyor 
Yakıııklı bir genç olduğu söylenen Prens 300 kilo 
gelen Amerikalı kabare artistini çıldırasiya sevmiş 
Dünyanm en fiş

man ve en atıt çe
ken kadını olan Ma
bel Brlgham bir za .. 
manlar Amerikada, 
Pariste, Berlinde, 
Londrada hayli dedi· 
kodulara sebep ol
muştu. 

Gazeteler hergün 
bu 300 kiloluk kadın 
ile meşgul olmakta 

~:;;FJ?Eı ~ 
bahsedilmiyordu. ı 

On on be§ günden-!~~~~~~~~~~~~'1~ beri Amerikan ve t. 
Avrupa gazeteleri 
gene Mabel Brigham. 
dan bahsetmeğe başladılar ..• Hem de bü- kaidelerine uymadığından bahis ile teş
yük bir ehemmiyet ile ... 

Hakikaten bundan bahsedilmeğe de
ğer. Düşününüz bir kere: 

• 
24 yaşında genç ve yakışıklı bir Hint 

prensi olan Terndrath Ashur Mabel 
Brigh·amı görmüş, ona aşık olmuş ve ev
lenmeğe karar vermiştir. 

Mabet Brigham kimdir? ... 
Mabel Brigham Amerikada Şikagoda 

orta halli bir marangozun kızıdır. 12 ya
şında iken Mabelin sıkleti tam 100 kilo 
idi! 

Artist olmak arzusunu besliyen genç 
~ babasını ikna ederek (Nevyork) un 
müzikhollerinden biriııe gireli ve orada 
numaralar yapmağa başladı ... 

20 yaşına gelince seyahate çıktı. Tesll
düf bu ya ... 280 kiloluk Mösyö Barnedell 
kızcağızı gördü, sevdi ve izdivaç teklif 
etti... Mabel de bu teklifi derhal kabul 
e;Jedi. Fakat bir sene süren bir izdivaç 
hayatından sonra geçimsizlik başladı ve 
sevdazedeler boşandılar. · 

hirini menetti ... 
Turneler devam ediyordu. Fakat so

nunda Mabel parasız kaldı ve bulundu
ğu memleketteki Amerikan sefaretine il
tica etti. Bu suretle Amerikaya vatanı 

olan Şikagoya döndü. 
Birkaç sene kendisinden bahsedilmez 

oldu. 
Fakat huylu huyundan vazgeçer mi 

hiç! ... Bir sene evvel, yani 1936 senesi 
temmuz ayında gene ismi ortaya çıktı. 

Şikagodan ayrıldığı ve Uzakşark mem• 
leketlerini dolaşacağı bildirildi. Mabel 
Tokyoya gitti. Bir müddet kaldı. Oradan 
Makaoya hareket ederek bir kabareye 
girdi ... 

Makaodan sonra Saygona gitti ve Say. 
gondan sonra izi kayboldu. 

Bir aşk: biki7esi 

Admira 1928, 1932 ve 1934 senelerinde 
Viyana kupası maçlarını hazanmıştır. 7 
kere Merkez! Avrupa kupasına iştirak et-

1 - Kandllll - Rumellhisar arasında yüz- • 
me yarlfl saat 8.30, 2 - Beykoz - Bebek ara
sında dörtlük kil.sik tekneler yarışı saat 10. 

Evlenmenin 
ana şartlan 

Mabel parasız kaldığından numaralar 
yaparak bir devrialem seyahatine çık

mak istedi. 
T. Spencer namında fevkalade pyanı 

dikkat bir menecer buldu... Menecerin 
fevkaladeliği şudur: Boyu ancak 70 san

Hint prenslerinden Terndrath Ashur 
İngiltere kralının taç giyme merasimine 
davetli bulunuyordu. Fakat hareket ta
rihinden az evvel Londraya gidemiyece
ğini bildirdi. Sebep olarak bir Amerikan 
artisti ile nişanlandığını ve tetevvüç me
rasiminden sonra evleneceğini ileri sürdü. 

Havadise ilk günlerde inanılmamıştL 
Sonradan doğruluğu anlaşıldı. 

miş, 1928 de dömifinale ve 1934 te de fi· 
nale kalmııtır. Geçen mevsim yaptığı 
turnede İakenderifede 10-1, 4-0, 7-4 galip, 

Kahirede, 6-0, Port Saitte 4-2, Suriye 
milli takımına 8-2 galip gelmiştir. 

Malta adasında yaptığı 5 maçı da ka· 
zanmış, 7 gole karşı 42 gol yapmıştır. 

1934 Merkezi Avrupa kupasında Rapi
di 8-0 mağlt1p etmiştir. İngilizlerin meş
hur Huddersfield Tovn takımı ile yaptığı 
maçı 3-0 kazanmıştır. 

Polonya milli takımına karşı 4-0, O
limpik dö Marseille takımına 11-2, Dani
markada 9-1, Romanyada yaptığı maç
ları 6-2, 7-2 kazanmı,tır. 

Tak81ın stadında: 
ı - Büttln fubelerin iftiraklle geçit resmi 

saat 14, 2 - 100 metre kızlar saat 15, 3 - 200 
metre saat 15.10, 4 - 1500 metre saat 15.30, 
5 - 800 metre kızlar saat 15.40, 6 - 400 metre 
saat 16, 7 - 4X100 bayrak kızlar saat 16.15, 
8 • Balkan bayratı saat 16.25, 9 - Yüksek at
lama saat 15.10, 10 - Cirit atma saat 15.45, 
11 - Galatasaray - Matbuat tekaütleri futbol 
maçı saat 16.30, 12 - Halat çekme. Kara ve 
deniz sporcuları arasında saat 17.15, 13 - Ga
latasaray - Admira saat 17.30, 14ı - Bebek 
bahçesinde misafir sporcular terefine gar -
denparti saat 21. 

2/ 8/ 937 pazartesi günü: 
ı - Tat.sim stadında Yunanlılarla gilreı 

müsabakaları saat 20.00. 
3/ 8/937 salı günü: 
1 - Tabım stadında Admlra - Takviyeli 

Galatasaray futbol maçL 

CÖNÜL ISLERi . 
Koca bulamıgan 
Gazel kız 
8i7ikadada BaJan (P. N.) e: 
OenÇlinla, ctızeıalnia. aeneu Talatın 

lserinde bulunan bir allentn ıet tmaı
nu, etrabnda perestiftltlardan milret
teb bir ıenç grupu var, bununla beraber 
aralarından evlenme ıatetını izhar eden 
pkmıJor, evlenme bahsi açıld.ıtı zaman 
miktad ı>ereauttlrların hep birden orta. 
hn llliniverc:Uklerinl görüyorsunuz, ve 
1ebebin1 S01"111orıunuz: 

- Neden acaba? 
insanın en büyüt hAklml kenc:U vlcda

mdır, ve onun verdJtt hüküm mutlaka 
temyize mühtaç detlldlr, doirudur, ve 
Vicdanınuı alze namuaıu oldutunuzu, na
musunuzda Jete bulunmadıluu söylüyor, 
bundan sonra da merakınız bllabütfU> v
tJyor: 

- Sebeb? diyorsunuz. 

* Kızım, 

Mektubunu esaslı bir alAka ile 1t1 üo 
defa otudum, ben de seninle blrllt "8-
rak: 

- Sebeb? diye dfifündüm. 
Fakat maalesef kAbin detııım. Muhiti

Dizde yapmıyorum, perde arkasından 

söylenenler kulatıma gelmiyor, mektubu
nuz ise klft bir deW delil. Sorduğunuz 
Rbebi tetfedemedim. Fakat: 

- Dünyada hiç bir teY etsıımez, btç bir 
feY artmaz, ve hiç bir teY aebebsiz ol
maz, Wnatm dell.fmiyen bir kanunudur. 
Hldisede muhakkak bir sebeb olmak lA.
mn. 

Güzelslniz: Muhatkat, zenginsiniz: Mu
hakkak, namutluauuuz: Muhakkak. l'a
tat bütün bunlann böyle bllindttıne e
min m1sinlz? Çot tız, çok meziyetll in
sanlar blllr1m ki fena tanınmıtıardır, fe
na tanınmaktan müteessir olmutlardır, 
neticesini çetmlflerdlr, acaba sizin hal ve 
tavrınızda, muaahabelerinlz teklinde, te
masta bulunduklannızın vaziyetlerinde 
sizi lekelı,ecek, fena gösterecek hiç bir 
feY yok mu? Bir defa tetkik ediniz, ve ni
hayet mektubunuzun yazılı§ teklinden an
lıyorum ki tahsil görmti§, aevtyesl yiikset, 
ııkı muhavereyi Jdare edebilecek kablli. 
yette bir kızsınız, yapablllrslniz: Bana 
aordutunuz suali muhakemesine, dürilst
Ultüne ve insaulılına emin oldutunuz, 
muhitlnizde yapyanlardan bir delikanlıya 
sorunuz, samımı olmasını isteyiniz. 

Mademki dilftlnmeye baıJamlfllnız, ha
kikate varmanız zamam uzat delildir. 

TEYD 

30 kadınla evlenip, bunları birer birer 
denedikten sonra, gene bekarlığa dönen 
bir Amerikalı, açtığı evlenme müessese
sinin kapısına şu satırları yazmıştır: 

Evlenmenin ana şartları 

1 - Evleneceğiniz erkek veya kadınla 
açık konuşunuz. 

2 - Kadınların da erkek kadar çalış
tıklarına, yorulduklarına kocalarınızı 
inandırınız. 

3 - Koca veya karınızı kendi cinsiniz
den birisile konuşur, görürseniz hemen 
hüküm vermeyiniz. 

4 - Yemek pişirmesini öğreniniz! 

Telsiz istasyonu 
Civarındaki 
Fundalıklar yandı 

tim gelmektedir: 

300 kiloluk Mabelin 70 santimlik me
neceri Spencer ile turneye çıkışı tabii ö
mür oldu ... Bu suretle hayli para kazan
mağa başladılar. 

İlkönce Parise sonra Berline gittiler ... 
(Berlin) de büyük bir alaka uyandırdılar. 

Londraya geldiler ve orada da tam bir 
sene kaldılar. 

İtalyada bir iki ay dolaştılar. Meşhur 
bir İtalyan heykeltraşı Mabel'e müracaat 
ederek heykelini yapmağı, teklif etti ve 
işe başladı ... 

Heykel bitti... Fakat heykeltfaş fütü
rist olduğundan biçare Mabelin heykeli
ni garip bir şekilde yaptı. 

1 Heykelin (Roma) sergi binasında te§
hiri kararlaştırıldı. Fakat bu sıraaa za
bıta işe müdahale etti ve heykelin ahlik 

Bu havadis Hindistanda bir hayli de
dikodulara yol açtı. Bir müddet sonra 
Mabel Brigham adındaki 300 kiloluk ka· 
din ile evleneceği duyulunca dedikodu· 
lar heyecanlı bir şekil aldı... Prensi fik· 
rinden vazgeçirmek istediler... Prens 
buna çalışacak hey'eti kabul bile etmedi ..• 

Sonradan işin içyüzü anlaşıldı: Meğer 
Saygondan sonra izi kaybedilen Mabel 
iki temsil vermek üzere Kalkütaya gel· 
miş, Kalkütada cmemleket dahilinet gl• 
receğini söylemiş. 

O sıralarda prens ile sevişmeye başla· 
mış bile ..• Maksat sevgilisi ile buluşmak 
im.iş. 

Son zamanlarda prens nişanlısı ile bir 
likte Hindistanda Dü,Yiik bir seyahati 
çıkmıştır ... 

Onlar seyahattelerken saray erkAnı iz• 
divaç hazırlıklarını görmektedirler. Se 
yahat biter bitmez düğün yapılacaktır. 

Dün saat 12 yi 39 geçe Osmaniye 
telsizi civarındaki otlar ve fundalıklar 
tutuşmuştur. Keyfiyetten haberdar e- • 
dilen Fatih itfaiyesi bir müddet sonra 
vak'a mahalline yetişmiş ve yangını 
söndürmeğe koyulmWjtur. 

Tifo vak'aları dün 
azalmıya başladı 

Hıfzıısıha meclisi belediyenin aldığı tedbirleri doğru 
buldu, menba sulan da kontrol edilecek 

Yangın altı saat devam etmiş, ve mü 
hiın bir saha yandıktan sonra saat 18 
de ateşin önüne geçilebilmiştir. Yan • 
gının neden çıktığı henüz mallım de • 
ğildir. 

. İs~bul V~l~yet~. h~zıssıhha mecli-,.terkos çeşmesi tesisi hakkındaki bele• 
s~, Val~ muavını Hudaı Karataban'ın lfiye karan da çok musip bulunrnllft 
nyasetın~e toplanml§, tifo vaziyeti hak bu kararın sür'atle tatbikine geçilınesl 
kında muzakerelerde bulunulmuştur •. için belediyeden temennide bulunuıına .. 
Yapılan tetkiklerle tifonun, 1 S tem - sı da tensip edildikten sonra toplantı .. 

Men'i lara"al muzdan sonra tevakkuf devresine gir- .ya nihayet verilmiştir. . 
lj eliği, vukuatın geçen aylara nazaran a- Jıl. 

Kanunu zalmakta olduğu anlaşılmıştır. Evvelki günkü 21 tifo vak'asına rrıu .. 
Talbllı edilecek .. Bununla be~aber. y~niden tedbirler kabil, son 24 saat zarlında teşhis edi1~ 

•• w •• • • ıttihazı da derpış edilmış, seyyar aşı e- tifo vak'alarının adedi 19 dur. Son ~ 
Dud~ld'l~rde hfila .~~ maf strakanfiar ihtı- )ciplerile aşı istasyonlarının çoğaltıl - saat zarfında 13 bin kişi ikinci, 9 biJI. 

yar e ı ıgı ve men ı ısra a unu - · · t bb.. ı d b l ulm · ı r ~ 
nun layikile tatbik edilmediği görill - 'i:1:~r;:;ırı~tı~s er e u un ası ~i de birinci aşılarını yaptırmış a 
müştür. Dahiliye VekAletinden alAka - Memba suları depolarının sıkı kon. • 
dar makamlara yapılan bir tamimde trol altında bulundurulması da karar Maarif Vekili Ankaraya gitti 
,gerek ~bıta ve gerek idare Amirleri - altına alınmıştır. Bir müddettenberi şehrimizde bU; 
n1n bu gıbi israfata meydan vermemeğe Kırkçeşme ve Halkalı suyu akan çeş lunan Maarif Vekili Saffet Arıkan d 
plıpnalan bildllilmiftir. melerin ka tılar . . dt• 



Tedbir 
ltop kop gldiyor

Bir tanıdık yo
u kesti: 

~ Nereye gidiyor-

'-- On bir vapuru· 
Yeti§eeeğim. 

- O kadar aceleye 
~ yok, saat da

on buçuk! 

- Karşıma çıkıp, 
~?eye gittijimi sora
~ nıeraklılan düşü
~rek tedbirli ha· 

ltet ediyorum. Terzi, m.Ü§terisine hiç kimsede olmıyan bir kostüm dikmişti. 

Ehemmiyeti yok 
Rejisör figürana 

öğretiyordu: 

- Şimdi haydut 
gelecek, seni bacak

larından yakalayıp 

uçurumdan aşağı sal
landıracak. 

Figüran tereddüt 
etti: 

- Ya elinden bıra
kıverirse? 

•718 ' 

1 KADDNI 
Pariste yapılan büyük 

zarafet müsabakası 
Her yıl bu mevsim

de Parisin en güzel 
kadınlan yapılan za
rafet müsabakaları i .. 
le alikadar olurlar. 
Bunlar; otomobil, el· 

bise müsabakaları, su 
bayramı, büyük mü
kafat gibi bir çok mü
sabakalardır ... Hepsi 
de Parisin büyük ter· 

- Başka sahneler- .zilerinin büyük san'at 
de rolün olmadığı ve zevklerini teşhir 

için ehemmiyeti yok! için birer fırsat olur. 
~ ---------------------------------] ı ı u .. 

. 1 
....... ILY";~--

~ 
1- <'i-.an.J t...-1- Z h· Y •nu.NR genç ~""'r ev enmiye 

ıç f4raftar değiller_ 
- N erecıe. bUiyorıuııuz? 
-1{· 
f1> ıme, e1'1eııelim! dedimıe; ben 

lenmaveceğim. ceocıbıftı 11erdi de .• 

~ 

''1tt,zi miaWz? 

' lialimden belli değil mi? 

~Bana bir reaimli kitap vadetmi§· 
~a, Ot'&U getirdim. 

, ~Niye ağlıyorıuıı küçük .. 
~11~ öldü, bcıbam öldü. Eve pa

dönerıem ikisi birden beni dö-

1 Hoş slJzler 
llaldlemede 

- Karınızdan niçin ayrılmak istiyor -
sunuz? 

- Ahlakı için! 
Kadın atıldı: 

- Ne münasebet, ben herkesle iyi ge
çinirim. 

Erkek te atıldı: 
- Ben de onun için ayrılmak istiyo -

rum ya! 

* uraadıramadım 
- Kayın valideniz yangında yandı ha? 
- Evet! 
- Kurtaramadınız mı? 

- Kurtarırdım amma, uykuda idi, öyle 
de rahat uyuyordu ki bir türlü kıyıp u
yandıramadım. 

* Dotra 
.# Otomobil sahibi söyledi: 

- Ben bu otömobili bir senedir kulla
nıyorum, daha tamir için beş para ver· 
mi§ değilim. 

Dostu cevap verdi: 
- Doğru Söyli1yorsun.. DUn; otomobi -

llni tamir eden usta da ayni şeyi söyledi. 

* llarıflll 
Barda, güzel bir bar kadını gösterdiler: 
- Tanır mısın? 

Dediler. 
-Tanımam! 

Dedim .. Tanıttılar: 
- Bir Fransızdır, Macar barlarında İs

panyol dansı yapar. 

* Girdiniz mi? 
- Bay polis, şuraya bir şişe konyak bı-

rakmıştım. Gördünüz mü? 
- Bir boş şişe ile bir adam gördüm. 
- O adam nerede? 
- Fazla sarhoş olduğu için karakola 

götürdüm. 

* urll• uacı 
Genç kız, genç erkeğin yanına gitti: 
- Benim için geceleri uykunuzun kaç

masına artık gönlüm razı olmuyor. 
- Demek bana varacaksınız? 
- Hayır, yalnız size bir şişe uyku ilacı 

hediye edeceğim. 

* •••il detlflkllll 
Biri dedi: 
- Ben bir erkek tanınm, karısı ölmüş

tü. O gece saçları birdenbire bembeyaz 
oldu. 

Öteki de dedi: 
- Ben de bir kadın tanırım. Saçları 

sapsarıydı. Kocası öldüğü gece siyah olu
verdi. 

* Aacall 
Evlenecek bir genç kızdan bahsediyor· 

lardı: 

- Altı lisan bilir! 
Dediler. Söze karışan oldu: 
- Kocasına acıdım, karısını dinliye -

bilmek için ancak iki kulağı var da .. 

* Meıal ıaatlndea llarlO 
Yazıhane sahibi katibini "evine davet 

etti: 
- Bu akşam bize gel, karım şarkı söy

liyecek, kızım da piyano çalacak! 
- Peki patron, yalnız mesai saati ha-

- Bizim maç bitti, onlann maçları 
da bitse de bir an evvel şuradan çı
hn gitsek, ne iyi olacak! .. 

- Affedersı. ı_ bay, su nasıl soğuk 

mu, sıcak mı? 

Sekizinci defcı evlen.en artist - Ne 
tuhaf, hcilci alqamadım. Evlenme me
murunun karşısında iken. gene 'he
yeccın hissettim. 

Daktilo - Karını ya.ııhcınede kucak-

Par is, bu sene faz-
la olarak (1937) ser-
gisi ile beynelmilel 1 
bir toplantı noktası 

halini aldığı için bu 
müsabakalar da her 
seneden daha büyük 
bir ehemmiyet ve 
kıymet kazanmış bu· 
lunuyorlar. Çünkü 
Parise gelen ziyaret .. 
çiler çok eskidenberi 
tanılan Fransız zara
fet ve zevkinin hay. 
ran ve şahidi olarak 
dönmelidirler. Bu hu .. 
susta bilhassa Fra~ 

sız sinema ve tiyatro 
artistleri büyük gay
ret ve paralar sarfet· 
tiler.. Zarafet muıaoakaaın<ıa çok oegentl en bir takım 

Birinci müsabaka csu bayramı• idi. kürklerle süslü mükemmel bir sarı tay• 
Bunda Fransız gençliği bütün inceliğile yör vardı. 
kendini gösterdi. Güzel mayolar içinde 
gü~el vücutlar ve güneşten yanmış güzel 
bacaklar. En güzel sinema yıldızları plij 
kıyafetinde herkese hayranlık ve neşe 
Q.Jğı ttılar. 

Bunlardan biri gök mavisi bir plaj man 
tosu içinde tıpkı bir kuşu andırıyordu, 
Biri dalgalardan henüz çıkmış (Venüs) e 
benziyordu. Birinin kırmızıyla süslü 
bembeyaz, uzun elbisesi altında gizlenen 
ne güzel sporcu bacakları vardı. Hepsi de 
şık ve güzeldi. Fakat Süzi Lemetr, lici -
vert, pastel mavisi ve beyaz çizgili keten 
elbisesile hepsinden çok beğenildi. 

* 1937 (Elegans - zarafet) müsabakası da 
çok heyecanlı oldu. Karşısında en ince 
bir zevkle süslenmiş bu kadar genç ka -
dını görüp te bunlardan birini seçebil -
mek için jüri her halde epeyce müşkü
lata düşmüş olmalıdır. Bahusus elbiseler 
o kadar muhtelif tarzlarda ki. .. 

Bunlaı;.ı birbirlerile mukayeseye im -
kan mı var? Mesela: Süslü bir akşam tu
valeti ile sade bir tayyör, cvolan> 1ı bir 
organdi tuvaletle bir spor elbise birbirle
rile nasıl ölçülebilir, her biri kendi tar
zında, ba~lı başına ve ayrı bir güzellikte. 
Müşabakada elbiselerin cins cins tas

nif edilmemiş olmasına, yahut müsaba
kaya yalnız bir cins elbisenin kabul edi
leceği şart konulmamasına şaşmamak ka
bil değil. Bu yüzden jürinin işi hayli güç
leşmiş bulunuyordu. Bu sene yüksek ter
zihanelerin bu güzel mümessillerini mah
zun etmemek için bir çok cteselli müka
fatı• dağıtıldı. 

Bir gazetesi müsabakaların bu seneki 
ehemmiyeti hakkında şunlan yazıyordu: 

cParis> e dünyanın her tarafından bin
lerce ziyaretçi gelecek. Gelemiyenlerin 
bile gözü Pariste, ve onun bir aksini ya
şatacak sinemalarda olacak. Sergi yılı -
nın büyük 7.Brafet mükafatını alacak. Pa
.risli her halde öteki senelerin birincile -
rinden çok daha fazla merak uyandıra -
cak. Bu zarafet birincisinin hayalic San 
Fransisko., cŞankhay. sinemalarının 

perdelerinde görülecek. Eğer o hakika -
ten çok cazip ve çok güzelse tek onun 
için Parisi görmiye gelecekler. 

Gazetecinin bu kadar ehemmiyetle 
bahsettiği ve hakikaten de büyük bir kıy
met ve ehemmiyeti olan bu müsabakada 
artistlerden birinin ay ııığı rengindeki 
pullu elbisesi, birinin yeşil akşam tuva
leti, bir başkasının da mavi corgandi. 
den genç kız elbisesi, bir artistin de bro
deri anglez robu çok alkışlandı. 

Birinciliği J anin Giy adında - son za
manlarda hemen hemen unutulmU§ olan 

* Müsabakaların üçüncüsü cotomobil za
rafet müsabakası• idi Ayna gibi pırıl pı
nl parlıyan, en güzel aerodinamiklerin 
her birinde açık renk, süslü bir esvap gi
yinmiş bir genç kadın vardı. 

Bir yığın organdi, dantel, fırfır ve u• 
zun (rop) lar ... Şüphe yok ki bu tuva • 
Jetlerin hepsi de güzel. Fakat hiç biri mo
dem otomobillerin sade biçimlerine uy
muyor. Bununla beraber artistlerden Mo. 
na Goya ile Marsel Şantalin bizim şehir
lerimizden ziyade (Holivud) a uyan tu· 
valetleri pek beğenildi ve alkışlandı. 

Fakat birincilik gene en sade bir tay
yörde kaldı. 

cBüyük zarafet mükafatı. nda olduğu 
gibi bu müsabakada da fazla uzun elbi • 
seler göze çarpıyordu. Fakat her halde 
bu volanlı pliseli ağır elbiseler modern 
kadının ideal elbisesi sayılamaz. İnsan, 
rahat ve tabiiliği bu kadar eski bir moda· 
ya külfetli elbise modasına feda eden ka
dınlara gayri ihtiyari şaşıyor, Modem ö
mür bütün ağır elbiselerin akşama tah .. 
sis edilmesini icap ettirmektedir. Hiç bir 
şık kadın bu kaideyi ihmal etmek hata
sına düşmemelidir.• Parisin o kadar beğ~ 
nilen ince zevki şu bir cümle ile hülasa 
edilebilir: Giydiğiniz elbise günün saa
tine uymalıdır. Bunun için - müsabalca 
dışında - kuyruklu elbiseleri, tüyleri, sor
guçları, çiçekli volanlan geceye sakla -
malı. 

Bir genç kız 
Kayboldu 

Şişlide, Matbaacı Osman sokağında 
3S numaralı evde oturan 20 yaşlarında 
kız muallim mektebi talebesinden Ne
dime evvelki gün evden çıkmış, gece e
ve dönmemiştir. Ailesi polise müracaat 
derek hadiseyi haber vermiş, polis i . 
kinci şube kayıp kızı aramağa başla • 
puştır. 

Yeni jandarma Komutanı 
ite batladı 

İstanbul Vilayeti jandarma kuman
danı binbaşı İzzet başka yere nakledil
miş, yerine binbaşı Abdülkadir tayin 
edilerek yeni vazifesine başlamıştır. 

lzmitte mahsul bereketi 
İzmit (Husust> - Bu sene İzmltte ve mül

hakatında zlrat vaziyet pek bereketlidir. Son 
olarak beklenen yağmurdan her köşeye bol 
bol yağmış ve zürra, azami bir memnuniyet 
hissetmiştir. Bu sene gerek bu~day ve ge. 
retse arpa mahsulü çok iyidir. Bilhassa A
rtflye tohum ıslah istasyonunun Cumhurlye' 
lamlndekl butday tiplerinden pek fazla ola-



Kırklareli iskan Müdiirlüğünden: 
Lüleburgaz kazası merkez ve köylerin de yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar üzerine talibi çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıneı me ddesine tevfikan bir hafta müddetle açık 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 27 ad et şehir tipi kerpiç em iizerleri Marsil-

ya kiremidi ile örtülecek, beh&inin mu ham.men bedeli 288 lira 35 kuruş olup 
toptan 7785 lira 45 kuruştur. 

2 - Köylerde yaptlacak 2 adet kargir köy tipi evin üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek, beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 380 lira 84 
kuruştur. 

3 - Köylerde yapıla~ 57 adet köy tipi kerpiç evin üzeFleri yerli kiremitle 

örtülecek, beherinin muhammen bedelı 179 lira 74 kuruş olup toptan 10,245 lira 
18 kuruştur. . 

4 - Köylerde yapılacak 22 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri Marsilya kire
midi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup toptan 
5691 lira 40 kuruştur. 

5 - Merkezde yapılacak 27 adet kerpiç şehir tipi evin beherinin yalnı?; işçiliğ: 
muhammen bedeli 60 lira olup toptan 1620 liradır. 

6 - Köylerde ynpılacak 2 adet kiırgir köy tipi evin beherinin yalnız işçilik 

muhammen bedeli 65 lira olup toptan 130 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipi kerpiç evin beherinin yalnız işçilik 
muhammen bedeli 55 lira oluo toptan 3135 liradır. 

8 - Kcrest den maada bilfunum işçaı k ve malzcmei inşa iye ile bcrabe::- ve 
yahu tta yalnız işçiliğinin topta:ı ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin 7o 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin bergün Kırklareli 

İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaaUan. Şartname, plfin ve 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüktcrmc 
ve kazalarda İskan Memurluklarına müracaat etmeleri 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesaik-
lerini ibraz etmeleri ilan olunur. (4501) .. __ _ 

D. Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğüiıden : 

İnşaat maddelerine mahsus t arife d ~ğ·işti. 
1/8/937 tarihinden itibaren tatbik ediiecek olan yeni tarifede inşaat maddeler!. 

ihtiyaca göre tasnif edilmiştir. 

Bazı maddelerin yeni tarlfenın dört nevi ücretinden birine tabi tutuımak st:.
retile ücretleri değişmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edi.lmeın. 

(2237) (4517) - ... ·- ----------
Teknik Okulu müdürlüğünden: 

Cinsi Mikdan Tahmin bedeli Tutarı İlk teminat 
Adet Lira Lira Lira 

Etüd Sırası 80 45 3600 

Tabure 200 2,5 500 --4100 307,50 

Ders Sırası 150 25 3750 281.25 • 
Okulumuz ihtiyacı olan yukanda cins ve mikdarı tahmin b<'delleri, tutarı ve ilk 

teminatı yazılı sıra ve taburele!" iki ayrı şartnamede ihaksi yapılmak üzere 
9 • 8 • 937 gününe rastlıyan pazartesi günü Etüd Sırası ve Tabure 14 de ve ders 

sırası saat 14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin yıldızdaki okulu -
muzdan alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Yüksek Mühendis Mektebi mu
hasebeciliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve belgelerile yukarıda sözü 
geçen gün ve saatte satınalma komisyo.nuoun toplanacağı Yüksek Mühendis 
mektebi muhasebesine gelmeleri. (44.16) 

) evlet Demiryolları 9 uncu işletme direktörlüğünden: 
1 - lstanbuldan her gün saat 13 de kalkmakta olan 30 No. lı Banliyö kat.arı 31 

Temmuz 1937 tarihinden itibaren yalnız Cumartesi günleri saat 13, lS de tahrik 
edilecektir. ( 4575) 

2 - 1 No. lı Scmplon sür'at katarı bun dan sonra Kabakcadan itibaren aşağı-

daki itinereri takib edecektir. istanbula varış saati eskisi gibi 7,25 tir. 
Kabakça varış 5,34 Kalkış 5,38 
K. Çekmece > > 6,55 
Yeşilköy > > 7,01 

80.N POSTA 

Temin edebilir 

Ve dost:lanam 
hayrette 

bırakabilirsiniz. 

Erkekler, yağlı, çirkin bir burun • 
dan, parlıyan bir cildden ve açık 
mesamelerdcn sızan yağlı mad • 
delerden çekinirler. Bu yağlı mad· 
deler, pudranıı.a karışarak küçük 
ve sert taneler tc;;;kil ile mesame· 
leri tahriş eder ve daha faila açıl

malarına sebep olur. Bunun için 
hemen yeni ve su geçmez Tok:ılon 
pudrasını kullanınız. Bu pudra - · 
dan parmak uçlarınıza biraz :ıhnız, 
ve bir su bardağına bnhrmız. 

Göreceksiniz ki pudra ve pannak 
uçlarınız ıslanıruımıştır. Bu yeni 
Tokalon pudrasının terkibinde 
krem köpüğü vardır. Yağmurlu 

havalar<la, deniz baııyolannda ve 
ya sıcak bir salonda dans ederek 
terlediğinizde kat'iyyen sabit ka
lır. Şayar.c hayret yeni renkleri, 
tene cazip bir güzellik verir. Er
kekler, böyJe yeni tenleri çılgın
ca severler. Cilde o derece nüCuz 
eder ki, görenler J>Udra kuJJandz
i:•mızın farkına bile vannazlar. Bu 
yeni pudranın yeni renkleri biiyük 
mali fedakarlıklara mal olduğu 
halde pudranın fiatı arttırılma • 
mıştır. 

HAF iZ 
(Lokman Iickim ) 

Dahiliye mütehassısı : Paznrdan maada 
hergün (2 - G> Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 

Temmuz n 

Btgiltere:re rOnderBen 111: J11111 \idi:ıader Tapanla 

İzmir 27 <Hususi> - İlk parti yaş üzümle- - Bu tadar seoedenberl izmırde ~ 
rfmJz İngiliz puarlanna ~- Lil- rum. Bll>ette t1 mütenettl olduğum?*' 
manımıza gelen Norveç bandıralı Baalebek leketm faydalanmasını ısterlm. K.e,Cıe~~ 
vapuru donanm~tı. • mum! merkeze bildirdim. Havlunlaıa JJP""" 

Üzüm sandıklarının yere indirilmesi, şat- yapılmamasını istedim. Mektuplarımı ııtıt' 
lara alınmasına bizzat İktısat Vettıleti &tan- mete her dakika göstermlye hazınm. ~ 
dnrdlzasyon mütehassısı Dr. Bade nezaret da bizim tarafımızdan yapııması ~Jı 
etmiştir. olan tavassut tamamdır. Ümit ederitl1 

Bayraklarımızla süslenmiş bulunan şata navlunlara lllve yapmazlar. 
üzümler yerleştirilince işçiler oyunlar oynı- Bu arada vapur kaptanı güzel blr ıı-1" 
ynrak İznılrin bereket mahsulünün muvaf - vermlşt1r. Kaptan demiştir ki: 
faklyetl için temennilerde bulunmuşlardır. - Norveç tezgablannda ynpıla.n ve '.l'ii1' ' 

Yaş üzümler1mizf taşıyan Van der Zee a- kiye seferlerine tahsis edllccek olan lki va ' 
centesl bu münasebetle vapurda blr kabul purumuza Türk şehirlerinin adları verile ' 
tertip etmişti. cektlr. Bunlardan biri Ankara, diğeri Bergtl' 

İzmire ilk seferini yapan ve tezgô.htan ye- madır. Frigorifik tertibatlı başka bir vapur' 
nl çıkan Baalebek vapuru süvarisi Conrad da Manisa Jsmlnl vereceğiz. 

Von Der Lipcke misafirleri vapurda karşıln- lzmir Türkofisinde bir toplantı 
mış ve vapurun salonuna kabul etmiştir. ....ı 

Burada istirahat edildikten sonra, llmanı do- İzmir 28 (Telefonla> - İnglltereye bu Y'" 
inşan üzüm şatıarı, Umanı dolduran vapur- içinde yapılacak incir ihracatında ihracat il 
lnrın düdük sesleri arasında ynş üzüm mah- clrlerinin makul bir flat tesblt ederek ıste ' 
sullerlni vapurun vinçlerine teslim etmiştir. meler! için Türkofiste bir toplantı ynpılın1r 

İlk üzfün partisl içeri alınınca, İzmlrin tır. 
milli bir fldetlne uyularak, vapurun kaptanı İngiliz alıcıları, İzmir ihracatçıları~ 
bir şampanya şişesini üzüm sandıkları üze- zaman zaman borsa oyunlarına. pek benzi , 
ı'inde . .Parçalamış ve Vnllmlze hltnp ederek: yen değişik: fiaUn_r istemelerinden şlkCıyet t' 

- Uzüm mahsulünün bereketi, Türkiye • çidir. Toplantıda Ingll1z piyasalarını elde c , 
nln taallsi şerefine Ekselans, demiştir. mek için azami hüsnü niyetle muamele Y", 

Da vctliler bu kısa törenden sonra salona pılması görüşülmüş bazı mühim ka.rarıar ıı 
avdetle verilen ziyafette hazır bulunmuş - lınmıştır. Bu piyasaya satacağımız mnlla~ 
lnrdır. Ziyafet esnasında. ayni zamanda E- tacirleri makul fiatlar lstcyecelderdir. Knp· 
gede 30 yıldanberi üzüm ihracatçılığı yapan yet ve toplantıda alınan tararlar İktısaı "Je' 
Van Der Zee acentesi bazı mühim izahat klUetine h'ldirilmlştlr. 
vermiştir. üzümlerimizin mutıata İngiltere- s· 1 l k ti ' b' d 
de tutulacağını anlatırken valimiz gu ceva- , • a 10m 0 8 Srl iZ 00 

bı~e~~lş~~~ada mutlaka muvaffak olaca - zey tinyağı ahyorlar . 
lız. Ancak sizden de istediklerimiz vardır: İzmir 28 (Telefonla) - Bu yıl şlmnl ıneıtl 
Siz de vapur navlunlannı arttırmamahsı - leketıerl zeytinyağı ihracaUannı meınie~ 
nız. Aksi takdirde hiç bir ~ olmaz.. timizden temln etmek arzusundadırlar. ~ 

Acente vapur nnvlunlarının artmasından hususta yapılan müracatıar ehemmiyetle &il 
dolayı teessür duyduğunu, keytiyet.ı umumi le alınmıştır. Bu memleketler 1.5 ve 2 as1 , 
merkeze blldl.rdJğinI, bir mümessilin İzmire zeytin yağı istedikleri için zeytin yağlıırı , 
gelerek İktısat Vekilletl şerıerUe ve ihracat mızın rafine edilmesi için faaliyete ge~'11 
tacirlerile temas edeceğini, navlunların art- mlştlr. Bir buçuk veya iki ay sonra 2 j)I' 
masının her şeyden önce aleyhlerine oldu - zeytin yağlarımız şimal memlcketıerlne 
ğunu bellrtmlştir. Demiştir tı: raç edilecektir. _/ 

==================::=c::========-========:::;:=========================:=--:=============================== 
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Yazan : K. R. Enson 
Fehamet birdenbire titredi: 1 Kadın kocaya varmadan evvel bu a -
- Ne konuştunuz?.. damdan piyano dersi alırmış. O da daha 
- Ben sormadım; o kendi hayatını o zamandan kıza tutulmuş. Fakat ken-

anlattı. Eskiden piyano hocalığı eder-
1 
dine vermiyeceklerini bildiği için, sev

miş. Her halde iyi bir aileden olduğu diğini ona bile belli etmemiş. Gel za
belli .. İyi günJer görmüş!.. man, git zaman kız kocaya varmış. 0-

- Öyleyse nasıl olmuş ta buralara lacak bu ya, S'ÜJlÜn birinde talih gene 
düşmüş?.. onları karşı karşıya getirmiş. Bu sefer 

- Demek ki siz bilmiyorsunuz?. Da- gizli gizli scvişmiye başlamışlar. Gü -
na anlattı: Gençliğinde bir kadına tu· nün birinde kadının bu adamdım bir 
tulmuş. Ondan ayrıldıktan sonra ken- çocuğu o1muş, bir kız çocuğu ... Kocası, 
dini içkiye vermiş; çalışamaz olmuş. E- onun böyle eski piyano hocası ile se • 
linde avucunda para kalmamış, büs - viştiğini duyarsa kendisini boşar, ço • 
bütün dü~müş. Tanıyanların gözüne cuğunu da elinden alırlar, diye kork. 
görünmemek için de Ayvansarayda, muş. Sevdiği adamı bırakmış. Kocası 
kuytu bir köşeye saklanmış. Hep kadın, ile beraber İstanbuldan çıkıp gitmişler! .. 
heP. kadın ... İnsanların başına ne geli- Çok geçmeden kadıncağız, gıttikleri 
yorsn hep onların yüzünden!.. yerde hastalanmış, bir kaç gün içinde 

Fehamet, pek dalgındı. Ne düşündü· ölmüş!.. Bu zavallı da o günden sopra 
ğü be1li olmıyacak kadar gözleri do _ deli gibi olmuş; kendini serseriliğe 
nukla~mıs; uzaklara doğru, sanki hiç vurmuş! .• 
bir şey görmeden bakıyor gibiydi: Fehamet, zoraki bir kayıtsızlıkla: 
_Kimmiş 0 sevdiği kadın?. Onu da - Ya ... Vah vah, dedi, bu kadarını 

bana anlatmamıştı; zavallı adam! .. söyledi mi? .. 
- Kibar bir adam, sevdiği kadının - 6 -

adını söyler mi hiç?. Fakat, anlaşılı • Fehametin, yeniden yeniye tanıdık-
vor ki zengin bir adamın karısı imişL lannın arasında bir çok zevk düşkünü 

kadınlar, moda meraklısı genç kızJar beraber gene gezmeğe çıkmışlardı. İ
vardı. Giyiniş1erini moda gazetelerin- mad da arkalarından geliyordu. Şem. 
deki modellere, artist resimlerine uy - sünnisa, genç şoförü daha ilk gördü
durmıya çal~\ ıkları gibi hayatları için ğü gün, kendini tutamamış: 

Bugünkü progra"' de sinema perdelerind~n, rom<ln sahi- - Aman ne güzel çocuk! .. Nereden 
fo1erinden örnek alır1ardı. İç:erinden buldun ayol bunu?.. 28 Temmuz 937 Çarşamba 
hele bir kaç tanesi, ahlak çerçevesinin Diye çırpınmıştı. ötıe neşriyatı : Jlil ~ 
eski, yeni bütün çizgilerini eni konu Bugu·· n de: 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: 

\'adis, 13,00: Muhtelif plak neşriyatı. 
aşmıştı. Onlar için haftasının günleri - Neden böyle at uşagı· gibi arkadan Ak ı t 

şam neşr ya ı: nre' 
öyle ayrılmıştı ki öğleden evvel terzi- geliyor, diye söyleniyordu. Utanılacak 18,30: Plô.kln dans musikisi, 19,30: J{O ıı.ıı' 
ye, şapkacıya gidilecek olursa öğleden bir adam değil ki... Üstü başı da ter- rans: Beyoğlu halkevi namına. Nızı.une e • 
sonra da mutlaka tanıdıklarından biri-ı temiz!. Ben olsam, bir dakika bile ya- Nazif (Sulhun mübeşşiri Türkiye), 2o: ~· 

· · · zihe ve arkadaşları tarafından Türk ınıt r'' 
nin evinde briç partisı ıçm toplanıyor- nımdan ayırmazdım. Hem sana bir şey si ve halk şarkıla.n, 20,30: Ömer ruza ~ fi 
lar; yahut ta hoşça bir kaç saat geçir- söyliyeyim mi, Fehamet?.. Beğenmi- fından arapça söylev, 20,45: Blmen şe~,;J 
mek için her birisi bir gencin garsoni. yorsan ver bana!.. arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 1ş: 
yerine dağılıyordu. - Neyi?. şarkıları, (Saat aya'rı), 21,15: Orkestra. ~!O' 
Aralarında bir şişe levanta, iki çift _ Şoförünü işte! Ajans ve borsa haberleri, 22,30: PlfLkla 

· 1-ar~.-o,_p~-a v_e op
0

e re
0

t ·p·ıı·r çala·-"· .. ./ ipekli çorap gtbi hediyelere nazlanmı- - Imadı mı? .. Beğenmesem yanımda __ . ____....-__ 

yanlar, hatta çantalarının bir köşesine, tutmazdım. Durup dururken kovmak ,1-----------~1 
hem de yüzlerini sll.dikleri miniminj. için de ortada bir sebeb yok!.. Fakat ne D } J 
ipek mendilin, saçlarını taradıkları mi- de olsa bir şoför!.. Ne kadar memnun e 0 İZ Y 0 3 rJ 
na işlemeli tarağın yanına üç beş lira olursam olayım, sofrada karşıma otur- 1 Ş L E T M E S 1 , 
sokuluvermesini bekliyenler oldugw u gi- tacak debö-ilim ya... b f 

k 1 • K k"' K .. riİ -bi,.. gittikleri garsoniyerin parasını ken- - İlahi Fehamet! .. Böyle çocugwu sof- eate et. : ~ara oy op d• 
Tel 42352 • Sirkeci Mühürdaı'Zdi evlerinin mutfak masrafından kısıp rasına oturtacak da bulunur, yatak o· 

verenler, her gidişte bir kıravat, bir dasına alacak da.. Han Tel. 22740_ ... ....,.. ., ..... ,. . 
ipekli gömlek gibi ufak tefek taşıyan- - Amma yaptın hat. f O 
lar da vardı. Hepsi de giyinip kuşan - - Şoför oldu ise o da insan değil İLAVE IZM P 
mak için nasıl yarışa çıkıyorlarsa böyle mi?.. Hem de insanın güzeli!. O, ne o-
günah yollarında da birbirlerinden ge- muzlar ... Ne gözler!.. 1 Sür'at PostaSl 
riye kalmamak için her çılgınlığı göze - Ayol, sen bizim şoföre iyiden iyiye Jt1ılı 
alıyorlardı. vurulmuşsun da haberimiz yok!. 1 (KONYA) vapuru 28 TeJ1l ı8tıı 

I<"'ehametin son zamanlarda böyle per - İkide birde~ çouğa şoför, deme... Çarşamba günü saat 20 de Gn ;ı 
sıkı fıkı görüştüklerinden birisi Şamlı Sinirime dokunuyor!.. rıhtımından İzmir Sür'a

1
t ~osı::1~-

bir genç duldu: Şemsünnisa ... Bir tane- - Ben söylesem de, söylemesem de hareketle Cuma sabahı zınıre ıcıı.1-
si de eski sadrazamlardan birisinin kı- şoför, ne yapayım?. cak ve Cumartesi 16 da izmirdell l)JlC" 

zıydı: Mihrinur... _ Ne aylık veriyorsunuz?. karak Pazar 18 de İstanbula d 
Onlar da ata binmeye meraklıydı; on- - Doksan nra!. cektir. (4592) 

!arın da otomobili vardı. B ir gün hep ( A f'ktı$1 1XZ1') 

, _______ ...... 
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Ölüm korkusu 
Ytzan : Peride CelM 

t"ransızcadan tercfime edebi ro..-.... 1'erc6me --= .. v. 
Sonra, istediğiniz her hangi bir mem
lekette • yeter ki uzak olsun - sizi ke
mali memnuniyetle serbest bırakaca -
ğız ve sizden sükut etmeniz için de hiç 
bir vaat istemiyeceğiz. Çünkü bundan 
otuz, kırk ay sonra, bugünkü 22 kanu
nuevvel 1908 tarihinde, hiç şüphe gö
türmez bir kat'iyetle, vefatı tesbit edil
miş olan yüzbaşı Andre Narcy'yi dirilt· 
ınek gibi bir cür'etkarlığa teşebbüs e -
decek olursanız, sözlerinizi meçhul bir 
sergüzeştçinin, yahut dolandırıcının 

sözleri telakki ederek sizi doğruca ha
pishaneye, hem de iki üç seneden daha 
fazla bir müddet için tıkacaklarını siz 
de pekala bilirsiniz. Şu halde, sükut e
deceksiniz ve kendinize, sakin ve sa. 
kit yeni bir hayat hazırlıyacaksınız. Bu 
yeni hayatınızın tatlı ve mes'ut bir ha
yat olmasını ve bugünkü ömrünüzü hi-
taına erdiren kazadan pek çok defa da- •- Ölmek istemiyonun, ölmek istemiyonım!ıo diye inledi. 
ha az feci kazalardan bile azade olma- Hasta, köşkünün caddeye doğru uzı ·ı venlere doğru yürüdü. Kalbi birdenbıre 
sını temenni ederim. Sert ve eenal ıöderi tımldtkir lııa kıflarJa çelmm..ııe ..._..,onla. yan tarasında geniş bir koltukta oturu - çılgın bir şekilde çarpmıya başlamıştı. Et. 

Bu sözleri büyük bir kayıtsızlıkla - Efendi, bu işi bir an evvel bitir- rafı yok. Ancak, bu basit komedinin bi- yord11. On sekiz yaşından fazla göstermi· rafı 5'Bilki beyaz bir tülün altından görü-
dinledim. mek ve daha açık konuşmak ister misi- ,rinci perdesi için sizin bana muavenet yen bir genç kızdı. Dizlerinde örtüler yordu. Fakat o bunlara aldırış etmedi. 

Marki öne doğru eğildi ve bana: niz~ O halde dinleyiniz. ,etmeniz şarttır. Size aid zannederek vardı. Başını halsizce arkasına bırakmış- Merdivenleri parmaklıklara tutuna tutu• 
- Bu kararı hüsnü rızanızla kabul e- Maksadım, demin de söylediğim, vec· ,gömecekleri sahte cesedi, peri masal- tı. Gözleri dalgın etrafına bakınıyordu. na inmiye başladı. Aşağıda gözleri se • 

diyor musunuz, efendi? hile Toulon makamatı askeriye ve mül- larında olduğu gibi, değneğimi doku- Asfalt cadde daha pek erken olduğu için vinçle ışıldıyarak kendisini bekliyen ço-
Diye sordu. kiyesini, ve efkarı urnumiyeyi sizin akı- narak bal kabağından çıkaramam. Ger- tenha idi. Ağaçların hafif hafü yaprak - cuğa vaziyetini belli etmemek için gü .. 
Silkindim. Dimağımda irade namına betiniz hakkında aldatmaktır. Sizi ölü çi, onu, buna yakın bir usulle yarata- ları hışırdıyor, kelebekler pek yakından, lümsemiye çalışıyordu. Yola indiği za .. 

ne kalmışsa hepsini topladım ve başı- zannedecekler; vefat ilmühaberinizi cağım; fakat sizin bana muavenet etme- birbirlerini kovalıyarak uçuyorlar, güneş man hemen yanına yaklaşarakc nereden, 
mı yukarı kaldırarak dedim ki: yazacaklar, mezarınızı kazacaklar ve si- niz ve, tekrar ediyorum, istiyerek ve tarasın caddeye inen mermer merdiven- nereden gitmişti .. > diye, telaşla soran 

_ ~\ucunuzun içindeyim. Ne ka _ zi içine gömecekler. Bu sayede hiç kim. serbestce muavenet etmeniz lazımdır. lerinde, nakışlar işliyordu. Bir aralık ki.içüğe elile uzaklara doğru kıvrıntısız, 
bul, ne de reddediyorum. Sadece inki- se gelip sizi bu evin içinde aramıyacak Gittikçe artan bir hayret ve üzüntü kendi kendine cbahar geldi> diye, mırıl - dümdüz uzanan yolun nihayetini göster .. 
Yat cd ~yorum. ve siz de, biraz evvel vaadettiğim gibi, ile dinliyordum. Tam Marki sözünü bi- dandı ve birdenbire yüzü ıztırapla bu - di. İşte dedi bu yol boyuncn gitti>. 

C 
başl~ iklimlerde, serbestii timınızı ik- tirdiği anda Kont (Fransuva) ve Vi· ruştu, gözlerini kapadı. Bu mevsimin ve- Çocuğun birdenbire yüzündeki tebes-

evabımın böyle olacağını tahmin et- · b . tısa edeceğiniz güne intizaren, muvak- kont (Antuvan) aynı zamanda başlan- remliler için tehlikeli olduğunu biliyor - süm kayboldu. Belki bu tarifin daha taf-
rnıştir, diye düşünüyordum. Ha~buki k b bu cevabın Markinin canını sıktığını aten u evde oturacak ve bizimle be- nı çevirerek ona baktılar ve, sanki be- du. Düştüğü karanlık uçurumdan fırla - silatlı olacağını ummuştu ve şimdi göz-
hayretle gördüm. Dudaklarını ısırdı ve raber, bizim yaşadığımız hayatı yaşıya- nim anlıyamadığım bu sımn izahı on- yıp kurtulmak istiyen bir kazazede tela- }erinde hepsi bu kadar mı? demek istiyen 
t:.... caksınız. Sizin gibi bekar, çoluğu, ço- ,ları birdenbire tenvir etmiş gibi, göz- şı ile koltuğun iki yanını sıkarak silkindi. bir mana vardı. Yüzü gene eski meyus 
-ga sola, müphem bir göz gezdirdikten · .>onra: cuğu ve aile yuvası olmıyan bir adam lerinde ani bir şimşek çaktı. Gözlerini açtı. cÖlmek istemiyorum, öl • halini aldı, göt mavi gözleri bulutlandı: 

.için bu söylediklerimin hiç fena bir ta- (Arkası tHıf') mek istemiyorum> diye inledi. cBen onu bulacağım, ben onu bulacağım. 
- Daha iyi bir cevaba intizar edi- •••••• ••••••• •••••• • ••••• ••••. •••••••• ••••u •••••••• •••••••• Üç yıldan beri hasta idi ve üç yıldanbe- diye, söylenerek koşa koşa oradan uzak .. 
Y~~m,d~i.S~a~~~~yeyim,••••••••••••••••••••••••••••••••ri~müdü~nm~~i~n~hl~B~mlqlı. 
bu takındığınız mütaveat tavrı benim ateş yükselip kriz geldiği zamanlar ken- Hasta bir müddet onun arkasından 
?iç işime gelmiyor. Bizim kimler oldu- dini derin siyah bir kuyunun kenarında baktı. Gözleri parlıyordu. Sarı yüzüne 
gumuzu lütfen derhatır ediniz. Burada T k F k a t k t ' A bulur ve feryat ederek uyanırdı. Kaç ke- hafif bir pembelik gelmişti. cOna yolunu 
ne cellad var, ne de mahkfun. Sizden e t a a ) ç a r e re de yüzünü kapatmak istiyen siyah bir, gösterdim> diye, mırıldandı. Sonra dönüp 
beklediğimiz şeyi ya serbestce redde. elin gölgesi karşısında cyaklaşıyor, yak- merdivenlere doğru yürüdü. Fakat daha 
der, ya serbestce kabul edersiniz. laşıyor• diye titriyerek çırpınmıştı. Öl - ikinci basamağa ayağını atmıştı ki bir • 
Karşımda bu kadar garib şekilde ifa- 1 rnek.. Müthiş öksürüklerle göğsü parça - denbire vücudunu bir titreme sarstı. 

dei meram eden 'bu adamı ~n şaşlon çalanarak, rüyalarına giren siyah derin Sanki kuvvetli bir el omuzlanndan itti ve 
seyrediyor ve susuyordum. O ısrar et- kuyuya yuvarlanmak, o büyük korkunç oraya, merdivenlere yığılıverdi. Düşer 
ti: ele nihayet teslim olmak.. Bu ne müthiş düşmez: cAman Allahım diye, inledi. Ba-

- Tekrar ediyorum, efendi. Yüzbaşı bir şeydi... Eğer böyle olmasa belki o na merhamet et, beni ölümün korkunç ..• 
Andre Narcy'nin ölümüne ve bir kaç ' kadar korkmıyacaktı. Birdenbire sustu ve gözlerini kapadL 
sene sürecek rahat ve tatlı bir esaret Gözlerini semaya kaldırdı. Sanki orada Yüzündeki acı, muztarip mana kayboldu, 
~Yatı mukabilinde onu istihlif etmeğe bütün korkusunu, şikayetlerini anlatmak gülümsedi. Göğsünün üzerinde düşerken 
huanü rızanızla muvafakat ediyor mu- istediği birini arıyordu. Birdenbire ayak hissettiği müthiş ağırlık hafiflemiş, bol 
8UJıuz? sesleri duyarak başını yola doğru çevir· bir ışık yağmuru gözlerinin içini doldur-
Artık anlamak için bir gayret sarfet- di. Karşıdan küçük bir kız koşarak geli- muştu. cNe kadar aydınlık, ne kadar ay-

l"lliyordum. Omuzlarımı silkerek cevab Tecru·· be edenlerden sorunuz 1 yordu. Başak rengi saçları, gök mavisi dınlık!> diye, içinden söylendi. Önünde 
Verdim. gözleri vardı. Pembe yüzü neşe içinde etrafı pembe beyaz çiçeklerle dolu bem-

- Hayır! Baş, diş, adale ağnlarile Üşütmekten mÜtevellid bü- parlıyordu. Hastayı görmeden geçip gitti, beyaz bir yol açılmıştı. Sevinçle titriye-

'Ma.rki (Gaspar) başını salladı: tün ısbrablara karşı yegane müessir tedbir bir k••e genç kız onun arkasından uzun uzun rek bu yola doğru atıldı .. 
- Efendi, hata ediyorsunuz, dedi. -Y baktı. Biraz sonra iki çocuk elele tutuşmUf 
Sert ve cevval gözleri, tenkidkar ba· il il Aradan kısa bir müddet geçti. Demin yoldan geçiyorlardı. Bunlardan biri yol • 

kı§larla çehremde dolaşıyordu. küçük kızın geldiği ayni istikamette bu dan ilk geçen küçük kız, öbürü de hasta~ 
- Hata ediyorsunuz efendi. Sinnimin 1 1 sefer başka bir çocuk göründü. Ve biraz ya yolu soran küçük oğlandı. Çocuklar. 

bana bahşettiği selahiyete istinaden si- yaklaşınca hasta hayrette kaldı. Ayni ba~ tam tarasın önünden geçerken gözlerini 
Ze, bir büyü'k babanın, küçük çocuğu- şak rengi saçlar ve gök mavisi gözler. merdivenlere doğru çevirdiler. Ve bir .. 
na hitab etmesi şeklinde hitapta bulun- Yalnız bu, kızdan daha küçüktü ve erkek- den bire dehşetle geriye doğru sıçradı ., 
?nama müsaade ediniz. Hiddetinize almakbr. ti. Sonra pek küskün bir hali vardı. Biraz lar. Merdivenlerde kıvrılmış, hareketsiz 
~ğlub oıuyor ve kadere karşı isyan e. [Mldegl bozmaz, kalbi ve blJbreklerl yormaz] evve1 ağladığı gözlerinin kırmızılığından yatan bir vücut görmüşlerdi. 
~yorsunuz. Halbuki, kader, insanların icabında günde 3 kaşe alınabilir belli idi. Tarasın önünden geçerken başı- Bu, karanlık bir kuyunun dibinde, ya .. 
~~~nMwfucy~~m ka~~·•••••••••••••••••••••••••••••••nık~ı~ıff~ç~-rü~b~~~t~~~~~~taey~~filü~ 
Yet pişkindir. Bu çocukca hareketi si- bire durdu. Mavi gözleri ümitle parlıya- kavuşacağını sanırken, her kula nasip ol-
~~ yakıştıramıyorum. Meydan okur gi- rak: mıyan güzel bir rüyanın sonunda hayatın 

ı savurduğunuz bu chayır• kelimesi- l!mllk ve Ert•rn Bank••• lllnl•rı 1 - Abla, diye seslendi, buradan bir kı- kapısından çiçekli bir yola çıkarak bekle-
~ Barfederek bizi çok müşkül bir va· • zın geçtiğini gördün mü? diği neticeye kavuşan hasta kızdı. Ebedi 
~Jete soktuğunuzu zannediyorsanız Hasta cevet> demek ister gibi bqını ve mes'ut uykusunda mermer merdiven-
i~Iı~orsunuz. Size teklif ettiğimiz bu Esas No. Yeri Nev'i Depozitosu salladı. Çocuk sevinerek: cNe tarafa git- lerin üzerinde yatıyordu. Elleri ileriye 
•141JCkı aftan farksız çerei halli reddet- No. su T. L ti, dedi, gösterir misin?> hasta elile bir doğru uzanmıştı. Güneş rahat bir yas. 
~kle bizi ilzam ettiğinizi zannedecek C 10/5 Beyoğlu Bedreddin mahal- (5,7) Abuaf apartımanuun hareket yapacak oldu. Çocuk cyok, yok tığa koyar gibi mermer merdivenlere bı-
~ede batıl düşünmezsiniz sanırım. lesi Orta Şimal sokak. 5 No. h dairesi. 46,- diye atıldı. Ne olur yola in de iyice tarif raktığı başına parça parça dökülüyor. 
,..,..e olursa olsun sizi öldürmiyeceğiz, bu C 10/9 • • • 9 No. h dairesi 40,- et..• ~es'u.t bir gülüşle aralık dudaklarından 
•
0
•• llhakkak. Fakat kan dökmekten duy- C 19 Galatada Azapkapı Şehit Genç kız çocuğa evveli hayretle baktı. ınce ınce çenesine doğru sızan kanlara 
Uiunıuz nefret hissini bu derece istis- Mehmetpaşa mahallesi ıta- (6,8) Eski kereste fabrikası Fakat sonra gülümsedi. Kızın dümdüz vurarak yakut gibi parlatıyordu. 

!lıara da kalkışmayınız; zararlı çıkarsı. !afat yeri cadde ve sokağı binası 182 _ gittiğini, bunda tarif edilecek bir şey ol- Küçük oğlan kız kardeşinin elinden 
llız. 157/1 Şi§li Meft'Utiyet Jnahalle8' (5,7,55) Mefr11tiyet apartıma- ' madığını bildiği halde kendi kendine ce- ileriye doğru çekerek cişte demin yolu 

ltadınlara ne kadar az ehemmı'yet Küçükbahçe Sok. 1 N h -ı-:--= vet ona yolu İyice tarif etmeliyim> diye bana o göstermişti> diye, mırıldandı. Son-\t nınm o. ucaUaü 17,-
h.~~iğimizi gördünüz. Hepimizin seli- 254/12,13 Galata Kemankeı mahallesi (21) Manokyan hanı 2 inci mırıldandı. Ne zamandanberi kendisine ra iki kardeş korku ile birbirlerine bak-
··~tı namına, sevdiğiniz kadının, sözüm Halil Paşa Sok. kat 41 S lfo. h odalar edilen yardımların altında ezilmişti ve tılar ve birdenbire koşarak oradan uzak. 
<>na namusunu feda etmek bizim için 302 Küçükpazar, Rüstem Paşa 34,- şimdi bir başkasına faydalı olabilmek, }aştılar. 
f:!'~t basit bir iştir. Bu işin ne kadar Balkapanı (4) Dükkan 35,- hem tuhafına gidiyor, hem de ona garip, .r--Y-a_r_m_k_i_n_u_s_h_a_m_ı_z_d_a_: ____ _ 
~ ıt olduğunu siz de biliyorsunuz, bi- Yukarıda adresleri yazılı emlik 1-3 sene müddetle kiraya verilmek üzere Jlrık. bir sevinç veriyordu. Çocuğa yavaşça 
tı evvel yanınızda münakaşa edildi. arttırmaya çıkarılmıştır. -T cgeliyorum> diye seslendi. Sonra üzerin- insan, yılan V8 filkl 

'-1...~u sefer de Marki omuzlarını silkti, İhale 2/8/937 pazartesi günü saat 16 dadır. isteklilerin bildirilen ııriin ve 
18

_ deki örtüleri seri bir hareketle itti. Kol-
uocaz sustu, te,_ar başladı·. •- tuğun iki tarafına istinat ederek yavaşça Bir Hind Hikayesi 

Aı atte depozito parasile şubemize gelmeleri. (494) yerinde doğruldu, sallana sallana merdi- Rusçadan çeviren: H. Alaz 

' 



10 Sayfa 

1 latanbul Belediyesi ilanları -ı _____ _:_ı 
Keşif bedeli 706 lira 94 kuruş olan Sanyer kazasına bağlı Kumköy mektebinin 

tamiri açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihnle gününde giren bulunmadığın
dan pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yaulı vesikadan başka Nafia Müdür
lüğünden nlacaklan Fen ehliyet vesika.sile 53 lira 2 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 30/7/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (1.) (4620) 

~ 

Vesaiti nakliye resminden olan borçundan dolayı liaciz altına alman 2123 nu
maralı Doç markalı otomobilin Taksimd€ Merkez Garajında 30/7/937 günü saat 
on dörtte açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. cB.t c466!h 

.... --~~----~----------------------------------~----------
Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

Kırklareli merkez kaza ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 
tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar üzerine talibi çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40 met maddesine göre bir hafta müddetle açık 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Vilayet merkezinde 20 adet şehır tipi kerpiç ev yapılacak Üzerleri mar
silya kiremidi ile örtülecek, beher~in muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 
toptan 5766 lira 92 kuruştur. 

2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak üzerleri marsilya kiremidi 
ile örtülecek, beherinin muhammen becie li 258 lira 70 kuruş olup tutarı 9830 lira 
60 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet köy tıpı kerp!ç ev üzerleri yerli kiremitle örtülecek. 
beherinin muhammen bedeli 179 Iıra 74 kuruş olup toptan 22287 lira 76 kuruştur. 

4 - Köylerde 91 adet köy tip, kargir ev Üzerleri yerli kiremitle örtülecek, be
herinin muhammen bedeli 190 lira 4:.! kuruş olup toptan 17328 lira 22 kuruştur. 

5 - Şeh~ tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçiiik muhammen bedeli 60 bra 
olup toptan 1200 liradır. 

6 - Köylerde yaılacak 91 adet köy tipi kargir evin beherinin işçilik muham
men bedeli 65 lira olup toptan 5915 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
hammen bedeli 55 lira olup toptan 8910 liradır. 

8 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve ya
hut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7,5 teminct t akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin her gün Kırkıaret 

İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlc.rı şartname plan ve ke
şifnameleri görmek üzere İstanbul, Edırne, Ankara İskan Müdürlüklerine ve 
kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika-
larını ibraz etmeleri ilan olunur. (4502) 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet Nafıası namına alınacağı evvelce ilan edilmiş olan kamyona istekli 

çıkmadığından yedek aksamından lir kısmı sartnamesinden çıkarılmak suı:etile 

yeniden tanzim olunan şartnamesi ve 2500 lira muhammen kıymeti üzerinden 
bu kamyon Ağustosun 4 üncü Çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulm~tur. İsteklilerin cl88:t liralık muvakkat teminatla o 
gi\n tayin edilen saate kadar vilayet makamına şartnamesini görmek istcyenle-
:ı:in de Vilayet Nnfıa Müdürlüğüne müracaatları. c4453:t 
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Yazan: 

M. Rasim Ôzgeıı 

Temmuz 28 

• .za· ıoğıu~ 
R üSte m, 

Köpeklerle mücadeleyi, insanlarla mücadeleden çok daha 
tehlikeli bulan Rüstem, evvela köpekcibaşıyı öldürdü 

Deyince, kahin, bu defa, haber ver-ı 
diği tehlikeden daha emin bir tavırla, 
sağ elinin şehadet parmağı ile Çermiş 
istikametini gösterirken, sol elile de, 1 
Rüstemin omuzunu sıktı ve: 

- Dinle! Uzakta sesler var! dedi. 
Durmadan atlarımıza atlıyalım. 

Rüstemle arkadaşları, kahinin gös -
terdiği tarafa baktrlar. Pek derinden 
gelen bir hırıltıdan başka bir şey işit
mediler; fakat bu derinden gelen hırıl
tıları işiten kumandan, bir hamlede a· 
yağa fırladı ve: 

- Kahinin hakkı var. Durmadan, at
larımıza atlıyalım. Son sür'atle kaça
lım. Köpekler geliyor. 

• Der demez, Rüstem de ayağa kalk-
tı. Kahinin verdiği, kumandanın teyit 
ettiği haber, köpeklerin gelişi, çok kor. 
kulacak bir şeydi. İnsan yakalamak 
için yetiştirilen kurt köpeklerinin hü-
cumuna uğramak, bir felaketti: Rüstem ihtiyan haricinde bir hare ketle atını topukladı. Kızgın bir ~ 

- Çabuk atlara! Köpekler .. Göz yu- le: u.Bizi parçalamalanna susacak dcğilizya!» diye bağırdı. 
ı mulacak bir tehlike değildir. eskisi kadar mesafe kazandıramadan, Haydi arkadaşlar! Muzafferiyet, çabuk 

Her biri atını yakaladı. Eğerledi ve koşuyorlardı. atmakta ve sektirmeden vurmaktadırl 
üzerine atladı. Tam, yola koyulacakla- Rüstem .. koşarken, tehlikeyi nasıl Rüstem .. ilk okunu savurduktan son. 
rı zaman, köpeklerin sesleri daha iyi karşılıyacağını düşünüyordu. Köpek- ra dikkat etti. Karşıda; köpekler ara· 
işitilmiye başladı. Atlar, biraz sonra, ler yaklaştıkca .. aralarındaki mesafe a- sında son sür'atle koşan süvarinin biri. 
çılgınca btr koşuya kalkmışlardı. Belli zaldıkça, onların muvaffakiyet hırsla- biraz sallandıktan sonra, yere yuvar· 
idi, ki.. o az dinlenme bile, onlara kuv- rının ateşlenmesine meydan veriliyor- landı. Yanındaki süvari, hiç §Üphesiz, 
vetlerini iade etmıye kafi gelebilmişti. du. Köpekler, Üzerlerine atılacakları bu manzara önün~ bocalamıştı, ki .. a
Rüstem .. uçar gibi koşan atının üstün- zamana kadar böyle gözleri yılmadau. tının gemine sarılıyor .. onu durdunnı· 
de kendi k\ndine: .koşarlarsa, o zaman ,onlarla başa çık- ya çalışıyordu. At, o kadar kendinder,. 

-Atlar bile tehlikenin kokusunu al- mantn imkanı kalmıyacaktı. O halde .. geçmişti, ki gem tesirini hesaba bile al· 
kıılar. Köpekler, izimizdc kctjuy<YI'.Iar. köpeklerle aralarında epeyce mesafe madı. Süvarisini, Rüstemin, elli metre 
Bir kaç dakika sonra, gözleri ile göre varken mücadeleye başlamak Hi.zımdı. yakınına kadar getirdi. 

k · Hele, iki süvariyi, ilk muvaffakiyet i- Rüstem .. bu, daha müsait olan hede· re üzerimize saldıracaklar. Bunlarla, 
insanlarla vuruştuğumuz gibi vuruşa- çin, devirmeğe karar verdi. fe,_ daha kolaylıkla yayını çekti. Ok, 

Rüstem.. kararını verdikten wnra, süvarinin karnına saplandı. Süvarinin, .mayız ki... ll 
D dilet b _ . _ kafileye, durmasını bağırdı. Kafile, ça- yere düşerken, sağ ayağı özengide ka · 

d'· e ü di~ ~n~a, kaşını, pe~ aşagı ıg. bucak durdu. Herkes atından indi; ba· dı. At, birdenbire, bir tarafına çöken 
""u··sabaka fmtı"hanı: ı, sao rsegını yu arıya dogru kaldı- kl t 't . t .... d d' .. 'kl t· t . ·1 k .. . . ltJ k 1 ca arı ı rıyen a mm onun e ız ço- sı e ın esırı e oşma muvazencsını 

~a~~ ' dı :~ aralıktan ~e~iye. doğr.u kcrek ok torbasını önüne boşalttı. Ya- kaybedince, şaha kalktı; sonra gerisin Türkiye Cumhuriyet Ziraat ha ıt . za . . a.d ovanın gorulebılen nı- yını gerdi. Arada, yüz elli adımlık bir geriye dönerek koşmıya başladı. Süva-

Bankasından •• a~e d çız~ısınk ed sarımtırak zemin Ü- mesafe vardı. Rüstem .. orada dalga dal- ı·isini de sürükledi ve Çennise doğru 
zer~n _ e ,o ~zd .. a ;r fara lekenin kay- ga gürleven bir sesle bağırdı: kaçan diğer atın arkasına takıldı. 

ı - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet dere- n~ş ıgını gor u. un arın, hazan önle- - İns~nlar bana! Köpekler size! (Arkası var) 
r~ndc, hazan ortasında kabaran, süva- -···································································································"········-·····--.. cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettij namzedi ve rıye benziyen iki iri gölge de kabarı- -

~ namzedi alınacaktır. yordu. ı 
2 - Bu müsabakaya girebilmek içlıısiyasal bilgiler veya Yüksek Ticaret K d 

. uman an .. ~Rüstemin verdiği mallı.-
ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bunların yabancı mem- µıata göre, hükmünü, şöyle verdi: 
leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. -Bu süvariler, derebeyinip köpek. 

3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağustos !>37 de Ankara ve İstanbul Ziraat Ban!{a- çibaşısı ile avcıbaşısı olacaklar... Kö
larında yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paralan verilecek, Ankaraya getir- pekler.. derebeyinin yetiştirdiği kurd 
tilip, EylUl zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. köpekleri. .. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak şartile . - Onların da haklarından gelmiye 
müfettiş namzetlerine 140 ve şef rıamzetlerine 130 ar lira aylık verilecektir. çalışacağız! Belalarını bulmıya koşu-
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına gire • yorlar. Yaklaşsınlar da görelim! 

cekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. Anka- Diyen Rüstem .. söylediklerinin kıy
rada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bir se- metsizliğini kendi de takdir etti; çün
nelik stajdan sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe ter kü, tabii sevkleri ile hareket eden kö
fi ettirileceklerdir. peklerin, hele böyle otuz kadar olduk-

5 - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve ları zaman, öyle cevval ve şaşırtıcı hü-
İzınir Ziraat Bankalarmdan elde edilebilir. cumları olur ki, bir saniyede bir kaç 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir .mektupla Ankara Türkiye Cümu;iyeti istikamet alan bu hücumların her bi
Ziraat Bankası Teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müracaat risini, ~nı~:ınki kadar sür'atle karşıla-; 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağustos 937 tarihinde ,ı;ıanıbn ~m anı ~o~tur. He~~ onlarla bo-ı 
ele değmiş olması şarttır. c2166t c4345, gkazk ogaza gelınırse, fela et muhak-

a tır. 

Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
Demir}föy kazası merkezinde ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 2516 

937 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Demirköy merkezinde 10 adet şehir tipi kargir göçmen evi yapılacak ve 
evlerin Üzerleri yerli kiı~midi ile örtülecektir. Bu evlerin beherinin muhammen 
bedeli kereste dahil 329 lira 35 kuru§ olup 10 evin toptan muhammen bedeli 3295 
lira 75 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 95 adet köy tipi kargir evin Üzerleri yerli Kiremitle 
örtülecek ve beherinin muhammen bedeli (kereste dahil) 316 lira olup 95 adet 
evin tutarı (30,009) lira 53 kuruştur. 

3 - Şehir tipi evlerin beherinın muhammen işçilik bedeli 70 lira olup 10 adet 
şehir tipi göçmen evinin mecmuu işçilik bedeli 700 liradır. 

4 - Köylerde yapılacak 95 .ıdet kargir evin beherinin işçilik bedeli 65 lira olup 
topunun işçilik bedeli 6175 liradır. 

5 - Kereste dahil billımum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve yahut ta 
yalnız işçiliğinin toptan ihalcsı icra kılınacaktır. 
6 - Muhammen bedelinin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 

7 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklarelin-
de İskan Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname, plan ve 
keşifnameleri görmek üzere de İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlükle
ıine ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 

8 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika· 
!arını ibraz etmeleri ilan olunur. (4500) 

Rüstem .. böyle düşünürken, ihtiyari 
haricinde bir hareketle, atıni topukla
dı ve kızgın bir sesle: 

- Bizi, parçalamalarına susacak de
ğiliz ya? Köpeklerle de, son nefesimi
ze kadar boğuşacağız! 

Dedi ve bu sözlerini söylediği gibi, 
gene evvelki gibi, arkasına bakıyor .. 
kudurmuş gibi havlıyan köpeklerin son 
,sür'atle koştuklarını görüyordu. Şimdi, 
,köpeklerin sesleri ile kulakları tırma
lanan, sinirleri yanan, bu on adam, bü
yük dehşet içinde raçıyorlardı. 

Atlar.. zeminin koşmalarına müsaid 
plmasından istifade ederek, tahammül
leri derecesinde, hatta tahammülleri 
fevkine çıkarak, uzun bir zamandanbe
ri son sür'atle yürüdükleri için, artık, 
süzülüp gitme kabiliyetlerini kaybet
mişler .. gittikçe yaklaşan köpek sesleri
nin verdiği korkuya rağmen, hamlele
rinin genişliğini, istemeden, kısaltmış
lardı. Zavallı hayvanlar.. vücudlann
dan köpük fışkırırken.. boğörleri, çır
pınır ve patlıyacak derecede şişirilen 
bir tulum gibi kabarırken bile •• fakat, 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlere talebe 
göııderilecektir: 

Banka:·:ızca tayin edilecek muhtelif ihtısaı ıubelerinde yetit
tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi mem: 
leketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aıağıcla yazılı tartları haiz olmaları lazımdır. 

Umumi Şartlar: 

1. - Türk olmak, 
2. -- Tamüssıhha olmak, 
3. - 18 yatından apğı 25 yatından yukarı olmamak, 
4. - Liselerin fen kısmından mezun olmu§ bulunmak, 

Hususi Şartlar: 

1. - 1933-1937 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 
olmuf bufonmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle yabancı 
dilden iyi derecede not almıf olmak, 

2. - Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde ç.ahımağa 

mani resmi veya husuıi bir taahhüdü olmamak, 
Taliplerin nihayet 10 Ağustos 1937 tarihine kadar aıağıdaki ve

saiki (M. E) rumuzile Ankara'd.a Sümer Bank Umumi Müdürlü
ğüne ve lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesine göndermeleri 
lazımdır. 
1. - Hal tercümesi, 
2. -- Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3. - Resmi bir hastaneden alınmıt ve yukanda yazılı sıhhat ve 

bünye §artlarını muhtevi bulunmU§ bir sıhhat raporu, 
4. -- 4 adet fotoğraf, 
5. - Tasdikli hüsnühal varakası. 

Bu vesikalar makine ile yazılmıt üçer nüsha olarak gönderile· 
cektir. 

imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 
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Ankara Me~tepleri Satın alma- Komisyonundan: Kırklareli iskan Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhammrn bedeli Münakasa 

Ekmek 

Tahmini Fi. 
Kuruş San. 

11 
Lira Kuruş 

33176 

% 7,5 teminatı 
Lira Kuruş 
2480 20 ) 
2488 25 
2775 00 

Tarihi Saati 

Babaeski kazası ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6L937 tarihin
de kapalı zari usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar-üzerine talibi çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazu
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu tti 
bana ett 
Koyun Böbrek 

Sade yağı 

Sabun 

Sodn 
}(uru fasulye 

, Bar:bunY\-
, Soğan 

, Sarımsak 

• Bamya 
• Bezelye 

~rülce 
'l'uz 
Salça 
~ohut 

yağı 

l<.ırnuzı merdmelt 
leara mercimek 
l>atates 
Sirke 
l!ulgur 
k.ırmızı biber 
l<ara biber 
leirnyon 
Çay 
l<akao 
Salep 
llararo! 
l>astıı ma 
Vanilya 
'l'urşu 
lConserve (MJUıtellO' 
}{ahvc 
'l:arçın 
l"nce'H 
t-ırnon tozu 
lhlarnur 

l>irinç 

Ze\tt· 
.J ll'ı yağı 

ZeYtin tanesi 

}(esme şeker 
l'oz §eker 

~0YUn kara ciğeri 
S 0Yun işkembesi 
~iır işkembesi 
"'

0 Yun beyni 
raç.ı 

lhyaz peynir 
~111§ar peyniri 

tiut 

~Oğurt 
~rnak 

~ahin 
l>eJunez t . 
ahan helvan 

'l t assı kadayıf 
'l' itmek kadayıf 

el kadayıf 

'l'ere yap 

!l'Jla şehriye 
. ı:eı -h . lJ 7'- rıye 

~n (ekstra ekstra) 

~~rnn 
~~sta 
llj . 
}< l1nç unu · 
~·llskus 

Brhann 

!turu ·· ·· uzum 
, Erik 

' Kayısı 
~ ' İncir 
~em içi 
}' iz içi 
ltlııdık ıçl 
~§Üzümü 
~:ı_rı fıstık 
~lltday 

301.600 Kilo 

92.500 
13.600 
15.200 

7.3CO 
1.300 

20.100 

16.760 

10.050 
12.450 
5.450 

29.400 
550 
645 

1.450 
750 

9.900 
3.050 
5.050 
1.875 
1.650 

51.500 
3.925 
3.0'>-5 

62 
lt7 
36 

' • 
> 

• 

, 

:t 

> , 
> 

> , 
, 
, 
:t 

:t 

:t 

:t 

, 
:t 

284 Kilo 
43 :t 

25 :t 

92 
470 

:t 

, 
261 Faket 

2.175 Kilo 
'!1.780 Kutu 

3!i Kilo 
20 
20 
31 
35 

27.900 

11.600 

12.150 

13.600 
32.400 

, 

:t 

:t 

:t 

• 

329.000 Adet 

6.350 
1.050 

150 
3.400 

16.200 

:t 

:t 

• 
• 
• 

8.400 Kilo 
7.500 

25.300 
23.200 

415 

1.000 
1.250 
2.~20 

> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

3.825 Adet 
2.000 • 

1.435 
J.760 

• 
• 

1.355 Kilo 

2.320 

900 
526 

16.900 
8.800 
1.800 
1.520 
1.040 

725 
220 

3.850 
2.350 
1.425 
1.250 

• 

>. 

> 

> 

> 

> 

> 

> , 
, 

, 

> 

> 

40 
25 
40 
35 
35 

90 

10 
15 
15 

8,5 
50 

120 
35 
17,5 

7,5 
25 
15 
!5 
20 

8 
25 
15 
35 

125 
60 

400 
180 
300 
60 
80 
20 
50 
35 

180 
140 
200 
120 
)20 

75 

32 
28 

2 

25 
15 
50 
20 
3 

4?ı 

65 

15 
20 

180 

40 
25 
45 

60 
100 

30 
30 
35 

120 

$0 
30 
17 
301 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
25 
80 
30 

220 > 130 
1.015 , 60 
. 505 > 85 

675 > 30 
685 > RO 
985 > 15 

( Devamı 12 inci ••rf•d• ) 

33176 
37000 
3400 
6080 • 
2555 
<H55 -----

- ' ' 

49490 .. 
27090 
270901 

7!>42 
7542 

1005 
1867 
817 

2499 
275 
774 
507 
131 
742 
762 
757 
468 
330 

4120 
981 
4.53 
21 

108 
21 

1136 

77 
75 
55 

376 
52 

1087 
1323 

63 
28 
40 
37 
42 

21037 
5580 
5580 
8700 
8700 
4860 
4860 

4352 
9072 

13424 
65RO 
6580 
1587 
157 

75 
680 
486 

4986 
3780 
4875 

50 
25 
50 
50 
50 
75 

~.5 

'/5 
70 
75 
60 
00 
40 

20 

20 
50 

20 

55 

-
50 
50 
00 
00 
()() 

-00 

-----8655 
3795 
4640 

747 

91~ 

400 
312 

1134 

-
50 

-----1846 50 
2295 00 
2000 00 

4295 
430 
528 
474 

-00 
50 
00 
25 -----1432 75 

2784 00 
2784 00 

270 00 
157 80 

2873 
2640 

1)40 

456 
312 
217 

66 

7532 
1155 
587 

1140 
375 
286 
609 
429 
202 
548 
147 

50 
00 -30 

50 

25 
50 

75 

00 

255 00 
-456 00 
191 63 
34 12 -----3711 75 

2031 75 ) 
2031 

565 
565 

75 
65 ) 
65 

75 37 1 
140 06 

61 
187 
20 
58 
38 
9 

55 
57 
36 
35 
24 

.i09 
73 
34 
1 
8 
1 

85 
5 
5 
4 

28 
3 

81 
99 
4 
2 
3 

ı .2 
3 

31 
43 
62 
05 
06 
84 
69 
19 
81 
16 
75 
00 
59 
03 
63 
16 
62 
20 
80 
62 
14 
20 
92 
56 
22 
73 
10 
00 
79 
15 -1577 80 

418 50 ) 
418 50 
652 50 ) 
652 50 
364 50 ) 
364 50 

826 40 l 
680 40 -----1006 80 
493 50 ) 
493 50 

119 06 
11 81 
ıs 62 

51 00 
36 45 -----223 94 

283 5630 1 
365 -----649 13 : ~ı 
56 02 -----688 65 
30 00 l 
23 44 ~ 

85 05 ' ----138 
172 
150 

-4.9 

~I -----322 13 

'!~ !~} 
35 57 -107 46 

208 80 ) 
208 80 

20 25 
11 83 

215 47 
198 00 
40 50 
34 20 
23 40 
16 31 

564 
86 
44 
85 
28 
21 
45 
32 
15 
41 
11 

95 -91 
62 l 
06 
50 
12 
45 
67 
19 
19 
10 
08 -------. 410 • 

2/8/937 Pazartesi 14 

2/8/937 pazarteai H,30 

2/8/9'J7 Pazartesi 15 

2/8/937 Pa:"'.rtesi 16 

4/8/937 Çarpmba 14 

4/8/937 ÇaJ'şamba 14,30 

4/8/S37 Çarşamba le 

4/8/937 Çarşamba 15,30 

4/8/937 Çarpmba ıe 

6/8/937 Cuma 

2/8/937 Pazartesi 15,30 

6/8/937 Cuma H,30 

6/8/937 Cwna l~ 

6/8/937 Cuma 

6/8/937 Cuma 18,30 

6/8/937 Cuma 18,45 

6/8/937 Cuma 15,30 

11/8/937 Çarpmba 14 

11/8/937 Car§amba 14,30 

1 - Babaeski kazası merkezinde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpi§ evin üzel'
Jeri Marsilya kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bed~li 288 lira 30 
kuruş olup toptan 23,068 liradır. 

2 - Köylerde yapılacak 21 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri MarsHya kire
midi ile örtillecek, beherinin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup toptan 
5432 lira 70 kuruştur. 

3 - Köylerde yapılacak 87 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek, beherinin muhammen bedeli l 79 lira 74 kuruş olup toptan 15,637 lira 
38 kuruştur. 

4 - Merkezde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiç evin yalnız işçilik muham
men bedeli 60 lira olup toptan 4800 liradır. 

5 - Köylerde yapılacak 108 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
hammen bedeli 55 lira olup toptan 5940 liradır. 

6 - Keresteden maada bilümum işçillit ve malzemei inşaiye ile beraber ve ya

hut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 
7 - Muhammen bedelin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
8 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün KırklareB 

İskan Müdürlüğünde müteşekkH komisyona müracaatları. Şartname ve plan ve 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerine 
ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 

9 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesa. 
iklerini ibraz etmeleri illn olımur. (4503) 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
1 - Kastamonu merkez kazası dahilinde Karanlık dere ormanının Sokunlu 

sökü kıt'asından yanmış ve devrilmiş 604 M3. çam ve 598 M3. köknar ağacı 
kapalı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Yevmi ihale 5/8/937 tarihine müsadif Perşembe günü olup saat 15 de 
Kastamonuda Orman direktörlüğünde müteşekkil Satış Komisyonunda icra edi
lecektir. 

3 - Çamın beher metre mikAbının muhammen bedeli 515~ köknarın 385 ku • 
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 406 liradır. 
5 - Müddeti ihale bir senedir. 
6 - İstekliler bermucibi kanun tanzim edecekleri tek.tif mektuplannı ıkıncı 

maddede gösterilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdiirlüğünde 

müteşekkil komisyona makbuz mukabilınde teslim etmelidirler. Posta ile gön -
derilecek teklif mektuplarının arttırma saatind en bir saat evveline kadar gel • 
miş ohııası lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İlan ve saire masraflar alana aittir. c4432> 
--~~~~~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-·----

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
Vize kazası merkezinde ve köylerind~ yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazetcle!'le yapılan ilanlar üzerine talibı çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle 
açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 51) c.det şehir tipi kargir evin üzeri Marsilya 
kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 289 lira 25 kuruş olup toptan 
14,462 lira 50 .kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 9 adet Y.argir evin Üzerleri Marsilya kiremidi ile ör
tülecek, beherinin muhammen bedeli 280 lira 70 kuruş olup toptan 2,526 lira 30 • 
kuruştur. 

3 - Keza köylerde yapılacak 4.1 adet köy tipi kargir evin üzeri yerli kiremit
le örtülecek, beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 8,188 lira 
06 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 56 adet köy tipi kerpiç evin üzeri yerli kiremitle Öl'· 

tülecek, beherinin muhammen bedelı 179 lira 74 kuruş olup toptan 10,065 Era 44 

kuruştur . 
5 - Merkezdeki 50 şehir tipi kargir evin yalnız işçilik muhammen bedel: 70 

lira olup toptan 3500 liradır. 
6 - Köylerde yapılacak 9 adet köy ti pi kargir evin beherinin yalnız işçilik 

muhammen bedeli 65 lira olup toptan 585 liradır. 

7 _ Köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
, hammen bedeli 55 lira olup toptan 2365 liradır. 

8 _ Keresteden maada bilfunum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve 
yahut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7;, tem~na~- akçesi olarak yatırılacaktır. 
10 - 11An tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklarell 

lskArı Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlan. Şartname ile plan ve 
keşifııameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerine 
ve kazalarda iskin memurluklanna müracaat etmeleri. 

ıı - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince enliyetnamelerini ve qiğer vesi-
kalannı ibraz etmeleri ilan olunur. (4504) 

Nafia Vekaletinden : 
3 Eylul 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Ko

misyonunda 210000 lira muhammen bedelli 30 adet on birer tonluk buharlı yol 
silindirinin kapalı zarf usulile eksiltme si yapılacaktır . 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş mukabili Vekalet Malzeme Müdürlüğünden 

alınabilir . 
Muvakkat teminat 11300 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış 937 se
nesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 3 Eylül 937 Cuma günü saat 
14 de kadar Vekalet Malzeme Müdürlüne vermeleri liızımqır. 

c2050> c4223a 

------------------------------
Devlet Demiryolları ve Limanları işletma Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (29,000) lira olan sabit ve seyyar telgraf makine ve ye -
dekleri 10/9/937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada Nafia 
Vekaleti binası içinde malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 uncu arttırma ve 
eksiltme komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2175} liralık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 G. 3645 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon 
reisliğine vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler (145) kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

. (4528) 



Bayanlar, Büyük Dertten Kurtuldunuzl 
FEMIL 

Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni ve sıhhi bir tuvalet cserviefü dir. 
Hususi (FEMİL) bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görünmez, çıkıntı ve biçimsizlik yapmaz. FEMİL, sıh1ıi ve fenni bir şe-

k-ilde hususi· bir pamukla hazırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklık da 
vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde, yazlıkda, sporda, vazifede, mektepte 

seve, seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır zahmetlerinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa ay 
başılarınızda kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Her 

eczanede, parfümöri ve büyük tuhafiye mağazalarında bulunur. 
isme& Eczane ve Laboratuvarı Galata İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik bet siparişi müşterilerini memnun edecek bir şekil

de dikkat ve sür'aUe gönderir. 

Ankara Mektepleri Satm alma Komisyonundan: 

fyi su 
Buz 

Cinsi 

Kok kömürü 
Kırıplc kömürü 

Meşe kömürü 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Benzin 
Gaz yağı 
Kışlık otomobil 
(Mobiloil) AF. 
Kışlık otomobil 
(Mobiloil) B. 

Portakal 
Taze üzüm 
Taze ksyısı 
Taze erik 
Elma 
Armut 
Ayva 
Zerdali 
~eftali 

Çilek 
Vişne 

K:raz 
Kavun 
Kı:rpuz 

İspanak 
Havuç 
Kereviz 
Yer elması 
La nana 
Patlıcan 

Domates 
Semizotu 
Prasa 
Taze bakla 
'l'aze bamya 
Taze yaprak 
Taze soğan 
•raze Sarımsak 
Salamura yaprak 
Bal kabağı 
Çalı fasulye 
Ayşe kadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Karnı bahar 
Pancar 
Dolmahk biber 
Sivri biber 
Marul 
Hiyar 
Yeşil salata 
Kırmızı turp 
Limon 
Enginar 
Maydanoz 
Dereotu 
Neme 

Balık uskumru 
Balık kefal 
Balık torik 
Balık mercan 
Balık kalkan 

yagı 

yağı . 

( B•ttarafl 11 inci •ayfadA ) 
Mikdan 

37.600 Teneke 
1.600 Kilo 

2.457 Ton 
290 , 

16.750 Kilo 
172.000 , 
135.000 , 

2.400 , 

600 Teneke 
:n , 
15 , 

30 , 

21.500 Adet 
11.350 Kilo 

3.800 > 

3.900 , 
9.500 , 
3.725 , 
5.:~75 , 
4.000 , 
3.400 , 

600 , 
3.300 , 
3.450 , 

18.800 , 
19.200 , 

J8.850 , 
a.o25 • 
5.650 , 
l 925 > 

10.550 , 
19.900 , 
22.100 , 
6.400 , 

15.900 , 
8.800 , 
2.400 , 
1.090 , 
4.050 > 

850 Demedi 
970 Kilo 

2.650 , 
3.800 , 

12.700 , 
15.400 , 
4.750 , 
2.275 , 
7.100 • 

960 , 
10.500 Adet 
14.050 , 
7.100 , 
1.800 , 

49,200 Adet 
6.100 , 

19.600 Demet 
5.400 > 
4.200 , 

1.400 Kilo 
200 , 

1.500 > 
100 > 

11200 > 

Tahmini Fi. 
Kuruş San. 

12 
3 

2800 
2200 

6 
2,25 
2,2' 
8 

450 
380 

1000 

1000 

5 
25 
25 
15 
25 
25 
10 
15 
15 

400 
20 
20 
7 
7 

10 

' 20 
10 
7,5 

15 
15 
15 
7 

10 
30 
20 
10 
2,5 

30 
10 
20 
15 
10 
30 
10 
15 

20 
5 
5 
3 
2,5 
4 

15 
2 
2 
3 

60 
80 
20 
80 
80 

MuJ.ıammc-n Bedeli 
Lira Kuruş 

4512 
48 -----4560 

68796 
6380 -----75176 
1005 
3870 
3037 50 

192 -8104 50 
2700 

117 eo 
150 

300 

3267 
1075 
2837 
950 
585 

2375 
931 
537 
600 
510 
240 
ô60 
690 

1316 
1344 - -t4651 

1835 
2:1 

1130 
192 
791 

2985 
3315 

960 
1113 

880 
720 
218 
405 

21 
291 
265 
760 

1905 
1540 
1425 

227 
1065 

196 
525 
702 
213 

45 
1968 
915 
392 
108 
126 

-80 

50 

25 
50 

25 

75 

50 
25 

25 

50 

50 

00 

-----27496 75 

840 
160 
300 
80 

CJ60 -----2340 

% 7,5 Teminatı 
Lira Kuruş 

338 40 1 
3 60 

342 
5159 
478 

5638 
75 

290 
227 

14 

607 
202 

8 
11 

22 

00 
70 , 
50 -20 

37 } 25 
81 
40 -83 

50 ı 
84 

25 l 
50 

245 09 
80 62 

212 81 
71 25 
43 87 

178 13 
69 84 
40 31 
45 00 
38. 25 
18 00 
49 50 
51 75 
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Munakasa 
Taıihi Saati 

9/8/937 Pazartesi 14 

9/8/937 Pazartesi 14,30 

~/8/937 Pazartesi 15 

9/8/937 Pazartesi 15,30 
1 

11/8/937 Çarşamba 15 

11/8/937 Çarşamba 15,30 

'\ 

9/8/937 Pazartesi 16 

1 - Yukrırıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktan eksiltme şartnamesine göre komisyonumuza bağlı 

okull~r r.amına parti, parti kapalı ıarf ve açık eksiltme suretile münakas aya konulmuş ve ilk teminat miktarı 
yanlarına yazılmıştır. 

2 - Muhr.mmen bedeli beş bin liradan aşağı olanlar açık eksiltme suret.ile ihale edilecektir. 
3 - Eksil ime Ankara İsmet Paşa kız Enstitüsünde toplanacak komisyon huzur u!lda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) üncü maddelerine göre elle-
rinde> bulunan belgelerle; ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanundıt yazılı şartlar içinde Noterlikten alma 
vekfıletnamelerile komisyona baş vurmaları; 

~ - Kapah zarf eksiltmelerinde istekli !erin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak Ü?ere kapalı zarf mektuplarına 
istenilen beigeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplannı koym ak sureti!e zarfların üzerine teklifleri
nin hangı işe ait olduğu ve kanuni ikametgahJan yazılı ve zarflar rnühü rlü olarak belli gün ve saatlerden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baiJumlığma verilmesi lizımdır. Belli gW\ v-e zamandan sonra verileeek 
veya gönderilecek teklif mektnpla.n kabal ec;ilmes; Temilıatlana abiltme 11Mtlerinden evvel Ankara Mektepler. 
Muh:ısebeciliği veznesine yatırılmış bulunması \•e eksiltme prtııame1erini göıınek lzMi Mti~ Muhasebecill-
Jinde Komisyon katibine müracaatları iliıı olunur. (4172). 

Optamin Saç Eksiri 
- ' 

Başlarda başhyan yap
rak dökümünü durdu
ran ve saçlara can ve
ren yegane eksirdirl 

cOptamin> saç eksiri terkibinde 1 me derhal durur, zayıflıyan saç ta 
«Vitamin> den istifade edildiği için leri yeniden kudret kazanır, kepekl 
çok kuvvetlidir. Hergün cOptamin> le düşer, ve saçlar sıklaşarak genç .w. 
yıkanan ve taranan saçlarda dökül-! güzelliğini muhafaza eder. 

Bir tecrübe kifidir 
l :,' ır , • .. •• • r 

GQiP~ ttEZLE, BAŞ VE DiŞ,. Ki AIKLI K 
BüTü N -AGRI LAAI DİNDİPİA. • 

--------------- __ ..,. 
~---------------,, KANZUK 
NASl~llAC1 

DOKTOR JEMSIN 1 
AMERIKADA UZUN TETKİ-

.1 ................... -.ı 
FEVKALADE TENZIL:AT 

Beyoğlu it Bankuı kupamda 

COŞKUN MAGAZASI 

co,ıu. 

Ticaret Oduuım m&aaad.Ue ye 

Bir ay mtlddetle 
BüyUk TenzlllU• 
Geç ~ Ye gelecek _. 

ye bırak•1t m iatemeclljlmis 
büyük mikdanla yazlık k--. 
pamuklu, ipekli keten, -
moda kamaılar uhlac:akbr· 
Bu emulaiz tenzillb --" 

KAT NETiCESi OLARAK 
BULDUGU BiR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en ea~i naaırlan bile kökün
den çıkanr. Ciddi ve ıayanı 

!COŞKUN 
itimat bir nasır illcıdu. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU - lsT ANBUL 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 
... Jerd• •• ,....,. 

,....~ 115 birinci mlkMat. ·--

manifatura majuaa tellla 
eder. 

Flyatl•r M•ktuclUI• 

c Son Posta Mathauı 

c Neşriyat Müdiidl: Selim !Ugıp 
sAHIPl.Ddı s. Raııı> EMBC 

A. Dnai u~~ 


